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*  Звертаємо увагу уеїх 
наших читачів на се, що 
хто не мав оплаченої ,,Сво 
<5ода" наперед, тому не мо 
жемо еї висилчта враз 8 
другими часописями, „але 
мусїлиб ми на кожде число 
наліпляти одного цента і 
висилати его осібно. Таке 
е нове розпоряджене ту 
тешної почти і ми мусимо 
строго его держатись. Вви 
ду сего если хто не хоче 
аби емуспиню вати висилку 
„С вободи", зволить належну 
ва неї суму всегда воеред 
нам прислати.

Редакція „Свободи‘~
Jk 3 Новим роком, 8 НО

ВИМ гцастем — су/дилосі- 
п. Лабовекому, рект1 —*-=- 
кретарови P. Н. ^'о: 
ось усім 8ВІ(рІ1

злучені в юнію. Сей страйк 
цікавий 8 сего погляду, що 
як фармери не годні садити 
бураків, сли нема на них 
збуту в фабриках, так знов 
фабрики не годні істнѵвати 
без бураків.

Ф П ісля урядового спра 
возданя товариства робіт 
яиків желїзничих, товари 
ство се заплатило своїм 
членам за оден лише мі 
сяць посмертного і запо
мог в разі каліцтва і сла 
бостп на суму $152.850. 
Того самого місяця желї 
зницї убили йбо вробили 
доживотними каліками 80 
людий.

через що на самих посил
ках висиланвх мінїстер 
ством війни д ія  потероів 
ших яаробили 300.000 до 
лярів. В часі послїдкої вій
ни заробила ьід тутешноги 
уряду одна липі Велс Фар 
го компанія чистий мілїон 
долярів. Усе те дїесь тому, 
що Злучені Держави не ма
ють свого експресу, а зму^ 
шені п ослуговуйсь при
ватними експргсама.

Ф В теперішнім сой мі 
держави Висконсан е 6 со-

нили богато шкоди. Висше 
1,000 родин находить ся 
без даху.

Ф В Скрентон, Па. е 975 
випадків тифусової горячки, 
r ГГитсбург, П і.  5400. З 
весною сподіють ся ще 
більше випадків сеї страш 
ної хороби.

Ф Тяжка і завальна вимя 
панує в западно - північних 
краях Сп. Держав. В Норт 
Дакотї і М івесотї проміром 
упали сніги на 4 стопі гру 
бо, наслідком чого навіть

їхало до Ню Й орку 920.683 
еміґрантів, з чого задержа- 
но для стислійшого досліду 
79,905 осіб. По першім пе- 
реслуханю увільнено 51.- 
516 осіб, а 1943 відослано 
з апеляцією до Вашинґто 

слано назад 
їли.

Ц1ЯЛ10ТИЧВПХ ПОСЛІВ і о д е н  j 8 ЄЛЇЗНИЧІ п о ї і д и  п е р е с т а л и

ходити, а де і ходять, то ду 
же неправильно. На д бавок 
і мороз не жартує, бо іногдї 
доходить до Зг-ох степенів.

сенатор

Ф В Вашингтоні поста- 
j влено внесене, аби ветера

не В м и н увтім  році при- нам мексиканьскої і цо-

оринесла ему в'дар&. ^  * \L- ^
росийс г. ’ , 0^ ЯЙчика. Нехай же 8росіиЄ“і£ 

втіху родичам, а на добро 
Руси.

Ф Компанїсти боять ся 
яорґанїзованих робітників, 
боять ся, щоб они не лу- 
чились в юнїї, не розмо 
вляли про своє положене,, 
про політику і т. а. З сего 
користають детективи. Они 
наймають ся в компаній 
буцїм то за робітникір, а в 
дїйсноста на те, аба слї 
дати за том, про що ро
бітники говорять не лиш е 
в роботі, але і поза робо
тою. Є спеціальні компанії, 
що доставляють таких шпіо 
нів, ось як  Amer. D etective 
Service Co. в Ш ікаґо і в 
Клівелендї, О. і по других 
містах.

Ф Як обходять ся деякі 
комоанїсти зі своїми робі 
тниками водно хочби з се 
го, що по декотрих рестав 
раціях дівчата, що услугу
ють при столах, не сьміють 
їсти волового мяса. Єслиб 
котру дівчину прилапано, 
що їсть воловину, сейчас 
дістає ,,сака“ .

Ф В Лас Веґас, Н. М. 
пастухи зорганізувалось в 
юнїю і жадають платні 40 
долярів на місяць.

Ф В 1900 році працювало 
у фабриках Злучених Д ер
жав 1,700.000 дїтий. Сего 
року прапюе їх 2.500.000.

і Ф В Колорадо застрайку
вали фармарі, що достарча 
ють до фабрик цукрових 
бураків, а се тому, що фа 
брики хочуть обназити п ла
тню ва бураки з 5 дол. на 
* 76 дол. ва тону. Фармери

ї най- 
іаїхало

них
шоигів. Вони хотять дові
датись, чи правда тому, що 
рос. революціонери лаго
дять ся в Америці до я 
коїсь великої революційної 
події і навіть збирають гро
ші в Америці на цю спра
ву.

Ф В Ноґалес, Мексико, 
застрайкували ткачі. Уряд 
вислав проти них війско і 
постріляв висше 30 страй
карів. Всюди та сама істо
рія: уряд  іде рука в руку 
з капіталістами.

Ф Американьскі кап іта
лісти будую ть в Індіях, в 
Азії електричний плент, 
що буде мати силу мілїона 
коний. Мілїон людий буде 
робити при уставленю сего 
електричного апарату і ро
ботах, як і будуть опісля 
виконувані при его помочи.

Ф В фабриці збруї в То 
кіо, Я пан, застрайкувало 
16,000 робітників. Ж адають 
підвисшеня платні о 20 
процент. Страйкарі мають 
500 уоруж енах людий.

Ф 3 послїдного справо- 
зданя союза анґлїйских сп і
лок виходить, що спілки сі 
мали 2.259.479 членів, о 50 
тисяч членів більше як  ми
нулого року. Товару про
дали спілки на суму 4:50 
мілїонів долярів а чистого 
зарібку мали 52 мілїони.

Ф Захланність ексиресо 
вих компаній не має гр а
ниць. Приміром експресові 
компанії не дали нї цента 
опусту на пересилках для 
потерпівш ах від вемлетру- 
са і огню в Сан Франсіско,

вільної війни платити таку 
пенсію: 12 долярів на м і
сяць тим, що дійшли 62 
року, 15 дол. тим, що ма
ють 70 літ, а 20 дол. тим, 
що мають 75 літ або вис
ше,

природної причини. Коло 
его трупа поставлено полї 
цію і коронер робить дохо- 
джене.

Ф В Білбао (Ісп ан ія ) бу
ла велика протипопівска 
демонстрація 13 с. м. Б р а
ло в ній участь ЗО тисяч 
осіб. Подібна демонстрація 
була також в Сан Себа 
стія н.

Ф В П етербурзі терори
сти кинули бомбу в банк 
кредитової компанії і зн и 
щили его. При сї4 нагоді 
згинуло кількох людий.

Ф Донесена з роспйских 
провінцій про виборчі ви
гляди показують, що робі

кою частиною того множе 
ства слів. Ш експір, котрої 
розпоряджав найбільша 
богатством слів, уживав 
своїх ділах лиш 16.000 слів 
а Мільтой о половину мев 
ше, бо лиш 8.000. В нинїг 
них часах висше образовз 
ний чоловік уживає рідк 
більше як 3000 до 4000 слії 
Менше образовані обходя » 
ся засобом, котрий ледв 
переходить 500 слів, а 
декотрих селах, положени 
в далеках від сьвіта закут, 
нах, можна обійти ся й 
200 словами. Щ оби мож 
читата ґазети і легкі кни< 
ки, вистаее не більше > 
2.000 слів.

тничі парти числять скрізь
А понад всіма тими ,,бла- » ... . „ гт™™

Н і  Великі уСПІХИ. ПрОВО-

Ф Міждержавна комісія 
торговельна розсліджуючи 
причини послїдних нещасть 
на желїзницях прийшла до 
заключеня, що желїзницї 
не додержують приписана? 
средств осторожности, при 
міром блакевого систему і 
т. и. занимають хлопців і 
жінки, а те все є причиною 
многих з’ударень потягів.

Ф 2 го Ф ебруара в ідбу
дуть ся вибори В Вритиш 
Коломбії, Канада. Соціялї 
стй сподіють ся вибрати 
там 25 послів на 42. В Кю- 
бек і Онтеріо також слїд- 
ной зріст соціалістичних 
голосів.

Ф Д ва потяги збились 
коло Фавлер, Інд. 25 лю 
дий згинуло.

Ф Н а филппиньских о- 
стровах Лайте і Самар біси
лась 10 с. м. страш на бу 
ря, що знищ ила богато 
людского добра і затопила 
кількасот людий.

Ф Страшний землетрус 
навістив остров Джамайку. 
Ц іле місто Кинґстон зни
щене трясенєм землі і о- 
гнем якип повстав опісля. 
Велика сила людий згину 
ла, а оставші при житю 
голодують.

Ф Землетрус в Джамайка 
убив 1000 людий і знищив 
майна на суму 20 мілїонів. 
Місто К анґстон усуваєсь 
в море.

Ф На острові Гаваі вибух 
вулькан Мауна Лоа, при
тім був малий вемлетрус. 
Страх опанував людність, 
але шкоди великої не було.

Ф Трясене землі далось 
чути також в околици Б а 
ку в Росії і в Ш коції.

Ф В Сінсінеті, О. і око
лиці виляли води і спричн-

годатям а“ уносить ся вели 
ка недостача палива. В 
обох Дакотах і М інесотї не
ма нігде угля і хоч плач. 
За тверде углє платять там 
по 12 і 13 долярів за тону, 
а ще й годі Його дістати.

Ф В половині сего міся 
ця були страш ні снігові 
бурі в полудневій Албертї 
в Канаді. Тисячі голов х у 
доба _погинули від зимна 
на преріях а 10.000 ш тук 
худоби вірвалось до міста 
Летбридж, шукаючи захи
сту перед бурею і зимном.

Ф Недалеко Наксвил, Тен. 
найшли робітники печеру 
повну лЮДских кістяків, 
начоня і ріжних окрас. 
Видно згадана печера сл у 
жила колись мешканєм 
людий.

Ф Ф ipмaFгanklinM acVeagh 
& Co. виробляє презерви, 
Я К І містять в собі ДОМ ІШ КИ 

шкідливі здоровлю.

Ф Я к звісно, секта ,,Хри- 
стіяньских учених" каже, 
що всяка хороба є лиш  ви 
думкою. Оден методиский 
піп в Аніта, Айова, ви сту 
пив остро проти сеї секти. 
Він приніс зі собою дві стри- 
хнїнові пігулки до церкви 
і сказав, що готов кож 
дої хвилі зажити одну з них, 
если член „Х ристіяньских 
учених" ликне другу. Ро
зуміє ся, що охотника до та
кого експерименту не най 
шлось.

Прош у веїх пп, бизне 
менів, котрі оголошува. 
ся в календаря на р. 190

Ф Секретний к о м і т е т  
конституційно- демократич- 
ної партії в Росії проголо
сив, що має докази на те, 
що двох визначних людий, 
проводирів чорносотенних

дирі робітничих партий в 
Кіеьі, на Волині, Чернпго 
ві, Херсоні і Єкатерино- . 
славі осьвідчплп, що чи. поприсилали як  ва.
слять зовсім певно на у - |СК0Рше належитість за ои  
спіх, як  також в прочих -ош еня до мене, 
густо заселених о коли ц ях ,! о■ С. ЛІакар,
як Ґродно і Ковно, заклю -) 11 May Str., Ansonii», Co >і 
чено компроміси З ОПОЗИ

ЦІЙНИМ И партіями. Також 
в Саратові, Нижнім Новго 
роді і в кількох инших о 
кругах виборчих йдуть с о 

ц і а л і с т и  з лібералами рука 
в руку. Вигляди на успіх 
для опозиційних партий є 
ще в М інску, Рязані, Пол 
таві, Бесарабії і в кількох 
польских дистриктах,

Ф Звертаємо увагу усі 
інтересованих на се. н> 
,,Свобода" иеренесен* 
Ню-Йорку, тому всякі пиѵ-і 
ма до нас треба адресѵ і' 
ти т а к :

Swoboda,
184 H udson St,, 

New York, і*. 1

СМЕРТЬ КНЯЗЯ.
Недавно тому помер княз 

королївского роду в вео> 
житя, серед вигод і роскс 
ші та мимо услуг найлїп

партій, вибрали місце де ших лікарів. Помер він

Ф В Бедфорд, Інд. прий
шов голодний чоловік до 
реставрації і просив рестав
ратора, аби тойґ „зборго- 
вав" ему сендвич ва 5 цен
тів. Коли реставратор від 
мовив ему, голодний убив 
его на місци. Виновника 
ареш тували і засудили на 
доживотну вязницю.

Ф Польскпй незалежний 
бискуп Козловский помер 
в Ш ікаґо, але серед таких 
обставин, що є підозріне 
чи смерть наступила 8

мав бути замордований 
бувший посол думи Гер 
ценштайн і достарчили 
убійцям револьверів.

Ф 7 го січня появив ся 
новий указ підписаний в 
Царскому селі про вибори 
у нову Державну Думу. Ці 
вибори ПОВИННІ відбути ся 
6-го лютого 1907 року.

Ф В П етербурзі терори
сти хотіли вбити графа Ві
те. Поліція вислідила їх і 
хотіла ареш тувати, але они 
погасили сьвітло, вбили З 
полісменів, одного ранили 
а самі повтікали, j  ^  ^

Ф К ілько слів потреба? 
Відповідь дає одна анґлїй 
ска ґазета, котра так каже: 
Здає ся, що анґлїйска мова 
має найбільш е богатство 
слів; в анґлїйскім словаро 
„S tandard  D ictionary41 30000 
анґлїйских і з ’анґлїзованих 
слів і висловів, але правда, 
що між ними знаходить ся 
великемножество технічних 
назв. Розуміє ся, що в пра
ктичнім житю можна обійти 
ся з розмірно дуже малень-

наслїдок васвленя спричг 
неного безперестанною пс 
гояею за розривкою і ш 
дражненем. Те саме дїет 
ся і між робучим народом 
много з наших робітникі 
і робітниць не має дост 
точного часу на в і д п о ч е  

нок, як  також тратять свс 
здоровіє в висилюючих зг 
бавах. Часто повертають д 
працї струджені і не 3Bej 
тають на се уЕага, хоч 
повтаряеть ся частїйше. 
бачать, що краска їх лиц 
блїднїе, сала підупадає, 
петит прит.уплюеть ся. 
все відчиняє тільки ворот 
напастливим хоробам. Кілі 
ка фляшок Трінера аме; 
Едїксіра Гіркого Вина зе 
побіїае сему як найусо 
шялйше. Реґулюе травлен 
чистить кров і скріпляє ц  
лий нервовий систем. Н 
лежоть його зажити, 
тільки почуєть ся брак 
петиту. До набутя у вс! 
аптиках або у фабрика] 
та:
Jos. T riner, 799 So. As 

A ve., Chicago, 111.
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Orop 2 . С В О Б О Д  a

А. Нсван

Рохорон.
(Я житя канадійскгиг Русинів.)

( Копець.)
Ліс ожиз осьвічений і огрітий. Дерева своїми

ш енвми листками сьміяли ся до сонця, •^ дияментові
W 03t меркотячи, счезали одна Воьо живе

чути, видаючи р дійсні ґоАоси, Осиковий 
і вільний внпр^  ровОЛйВйй tta по <СьЬіаіоМу воздуої, а з 
wjmq^ cM рі:кних ґолосів унобйв ся геть по безконеч
ному морю прозорого ся'Єва і повисав високо над 
лісом.

Хата Миколи хакже ожила позолочена горіючим 
сонцем.

Особи шморгались — то з середини, то до сере
дини. То вже еусїди посходились: Микола прийшов
“ І “аЕСЇ£, “ °.£0 5S!5F.0!9 І СТ9рЄЧЬКРЮ мямпю я ДЇТИ
Івана пішли до ще двох сусідів, котрі также помало 
сходились, але то уже тогди, як  всьо було упорядко
ване, як  уже Ю стинка убрана лежала напроти вікна.

Хто приходив, насамперед говорив отченаш, по
тім здоровив і питав ся, коди дав Бог смерть.

— Лиш як  сонце зійшло, — відповідали.
— Тай так несподівано, — тягне шануючим голо 

сом. — Щ е у пятницю булам з нев на пошті, а ту 
вже, дай їй Бсже царство, небішка. Пошцїва дитина 
була, нема б ;о казати. Воймя отца і сина... і знов 
шептала, а як  скінчила цілувала, руки помершоїі зби
ралась до відходу.

— Ви щ ), вже збираети си. Я  гадала, що поба
лакаєм, а ви вже і йдете, — відозвал£.сь Іваниха.

— Та йду, бом всьо лоском лишила. У вечір ста
рий прийде посидіти, та ви знаете, що то не блиско. 
й д у , бо Бїм доплентаю ногами, тяй полуднє, а дїти 
самі. Бувайте здорові, докінчувала покірним голосом 
Грициха.

— Йдіть здорові! — відповіла Іваниха.
— То знаете — ще запека! — тягла дальше. — 

Прийш ла лиш аби була, аби мала чим відговорити ся,
—  вкусивш ись за язик, по хвили з иньшого боку за
бігла.

— Ц я Грициха сарака добра жінка, але чос-ї 
доти так присіли, що страх, тай може і тому ква
пила си.

—  Гет шос вісохла, я  озди не дивую си з себе, 
бо вже літа, в:дозвалась хрипливим голосом Іванихи 
мати. Она сарака ще молода, тай ади, що з неї! К а
нада віправила а вітак смерть — тай гаразду як  не

п видїла так не буде.
— Тай якос тому Грицеви як  з Петрового дня 

йде, коже знов Іваниха. Тамтого тижня купив корову, 
тай  \ та відійшла. Йду я оногди від Михайлихи по
при Грицеву хату і аж з ’уміласи; коло хати стоїть 
шестеро дїтий і якос так поставали за рідом, від мо
лодшого аж до найстаршого, так  якби сходи, а такі 
дрібні, що аж страх, а такі нечисті та обдерті, що най 
Бог криє.

Така та Іваниха була собі жінка, там урве а там 
надточить. Там похвалить, що й нема защо, а там 
вгапеть за дурно.

Вже і Миколиха потрохи мішалась в розмову, але 
більше мовчала, а як  що балакала то з конечности.

Сусідки навіть криво давили ся на ню, що анї 
заплаче, анї заголосить за дитиною по хриетіяньеки.

В чоловіків було иньше діло. Они порались коло 
домовини, а завявсь тим найбільше Іван. Зрубували 
найгрубш і осики, кололи на двоє і витісували в того 
дошки, а з того збили незграбну вувку паку. Двох 
пішло Fa кладовище, тринайцять миль за далеко, ко
пати яму, сказали більше ,,біґувати“ було треба, бо 
там був шутер.

Дїле пополуднє і цілу віч от-так пересиділи, роз
казую чи ріжні пригоди, жаліючись одно одному, в пе
реміну слухала псалтирі, що Івана парубок Дмитро 
читав, а перебираючи в мізґівницях незрозумілими 
словами дрімали, потім знов приходили до себе, як 
стане Дмитро читати.

Вже найбільше сусідки : плачуть-жалїють ся, то 
знов щось веселого заведуть, а найбільше не могли 
парозказуватись як в них, а як  в них, а як  в їх селї 
відбувають ся похорони, бо бачите они не були з од
ного села.

А що вже Іван найборше з них всіх ту о зів, то 
і  Іваниха богато знала.

Як зачне розказувати, що то вона перебу.іа в тій 
Канаді, та аж притьмом всім сльози капають. А у- 
мовна були, як з книжки читала.

Дома до свого чоловіка нераз як еізьметь ся, гак 
і не дає спітки: відошли тай відошлк мене до краю, 
до мого рідного села, дем зросла, а ї і н  анї словом не 
в і д о з е є с ь , навіть і не слухає, та відійде, не кажучи 
слова. Дуже добрий був чоловік, але то завеїгди так, 
одно з двох добре. А вона аж казить ся на яего, та 
що-то вона вже не перебалакає, аж на тім, як він еї
сватав, скінчить.

Або як  який новий еміґрант приїде, то так вона 
его вастрашить (а найбільше жінок перемагала), що 
той цілком одурить і не внае - с  иочати по такій по

раді. І фарми відречесь, та р̂ ов добрі люде навер 
нуть на добру дорогу.

З иочатку ^ оЖд0му тяжко, хріном всьо стає на- 
доїдає! j BaHHXa цїлїський час балакала та

в пізній ночи змоглась.

На другий день, почали прилігоджуватись до по
хорону, а треба було вести тринайцять миль задалеко. 
Дорога була тяжка.

Всему йняв ся так само Іван, бо в:н знає, як  Тб 
тут несуть чи везуть померших, бо вій вже кілька 
подібних труоів відвіз своїми волами на кладовище.

Домовина вже була готова а тяж ка — претяжка, 
звичайно з сирової осики.

За годину, дивлять ся, показав ся Іван вже з сво
їми волами, котрі тягла досить великі копаниці, зро 
блені з двох молодих дубчаків, що то Іван десь з да-
пріго пр2В!?.

Кождий, що ще не знав, задивував ся.
— А то нащо савий, Іване? — хтось запитав.
А Іван лише обсьміхнув ся і  каже:
— А на чім мемо везти трумло! ту  вїчим інакш е 

не годен порадити.
Кождому аж мороз по тїлї перейшов.. Та в нас 

лише повішильника везуть, подумав.
Я к Миколиха учула о тім, так еї защеміло в сер- 

ци, що мало не повалилась.
Зачало ся короводженє, з плачем і жалем — аж 

проникало душ у. Та не довго того було, бо чоловіки 
внесли домовину, поставили на постіль, зложили тру
па, потім всі поклякали і шептали молитви. По скін- 
ченю взяли домовину і винесли з кімнати, вдаривши 
три рази до порога, потім поставили на сани і обмо 
тували шнурами.

Збирали ся до походу. Сонце розприскувало сво
їми промінями по верхівю лїса і підносилось чимраз 
в гору, не зачіпаючи нігде анї о хмарку. Було тихо.

І похід тихо рушив, лише сани тріщ али ломлячи 
сподом галузки, та Іван казав від часу до часу ,,ґа- 
реп “ !

Макола ніс молодшу дитину, а старш е підбігало 
за Миколихою, і ще двох сусідів йшло, Гриць і Аксен- 
тій, і з них складав ся цілий похід.

Супроваджалэ ще більше осіб, а іе  від пів милї 
вернулись.

Дорога вела густим лісом по п ен іках , з початку 
суха, бо ще не дуже зґрасована і не '5ула так мокра, 
але дальше двох миль а найгірше в половині дороги, 
то на мили було більше як десять калабатин, по ко
ліна, а що дощ зілляв, то могло бути і по пояс.

Нїм ще доїзджали до тої дороги, то йшли спо
кійно, обганяючи комарі, але я к  прийшлось на ту 
мокровину, то вже й не треба пекла.

Воли стогнали тяжко, а як приходило до глубо- 
кої калабатини, то аж домовина замочувалась, а воли 
по черева йшли у воді. А часом сани зачіпали о ко- 
рінє, то мущини мусїли піднимати і тручати. Кошдий 
був замочений по пояс каламутною водою. Мокрість 
парилась від жару, а нечиста лугова вода гризла 
і ссала тїло.

Комарі липли лк полова. Горе вж<з розливалось 
через верх, а к о ж д о р о  аж лють брала, та що зробить! 
хиба до осики головов вріже.

Вони кляли і визивали самі себе, ріжиими сло
вами.

Микола ніс дитину, міняючись 8 Грицем, котрий 
•его заступав по черзі. Старшу дитину лишили у  пер
шій по дорозі в хатї.

— Я вже согрішу, відозвавсь Гриць. Не знаю, 
чи той Бог є, чи нема, дивіт-си — та то вже треба 
чогос гіршого! Та деж так мучити людей!

— Вже загнївав си—на вас, обирнувси плечима, 
ой—так, грішні теиер настали люди, сказав Оксентій.

— Я вже не стою, бо гірше вас не скарає як т е 
пер, додав Гриць.

Они ще перекинулись по слову і зно ї запала 
перерва.

Сонце ставало у  мірі і такі не гріло і палило, 
чоловік аж розпливав ся.

Они доходили, до другої хати і тем стали на 
полуднє.

— Більше трохи як  третина дороги, відозвавсь 
Іван.

Вони їли обід: пи.ш каву, яку господиня мала 
готову і участувала, а хлїб мали свій; але она і то
го не жалувала, бо на фармах вже така поведінка, що 
все кавою гостить ся як хто поверне, бо к о їч д и й  знає 
що він дармо не повернув.

Потім—хрестились, ще трохи відпочивали, встага 
ли і збирались далі в дорогу.

Щ е мали злої дороги чотири милї, але перша та 
найгірша.

Вони рушили, а господиня—аж змінилась випи
туючи, що ся стало і з дива еї не могло зійти.

— Пішлабим з радної душі 8 вами на тгвпнтяр,
бо по і-одитси так, але ьидити самі—чоловік пішов 
на роботу, а я  сама з дітьми як  пустелничка.

Похід віддаляв ся а на решті і щез 8  еї м е й  в а  

горбком. Вона тогди хрестилась і тулила діти коло 
себи, що тримали ся еї рокошем. Що довго стояла в- 
задумі і ще була би стояла, як  би не дитини плач.

Сонце так само прискало своїми промінями і ви" 
тискало на сумних подорожних піт.

Дорога була ще гірша, лише перейти було л їіш в/
Вони мало балакали, ще з першу перекидались,- 

але чим більше зближав ся вечер, тим они стаШіл* 
МоВчаливійші, більше думали.

Заходяче сонце вже скоса дивилось своїм золото 
—багровим оком і ф ф бувало голубий край неба і л е 
генько взносячі ся хмарки з поза лісового горізонту, 
а всунувшись э берега, розпустило червону луну 
геть до половини склепіня.

Ліс шумів легонько, а листки дерев втягали хо^ 
лодне повітре.

Похід дотягав до Панькової хати, а як  вже збли
зились,—зараз Панчиха вийщла і привитала неспо
діваних гостей.

Незадовго і Панысо прийшов, опоравшись в стай 
ни коло худоби і так само привитав весело.

Добрі ті люди Панько тай Панчиха, говорили між 
собою фармері, они були заміжнійші від иньгпих, бо 
добру фарму мали і борше засіли, а лише одного сина 
мали, котрий вже давно був на роботі.

Від П анька ще було дві милї до кладовища.
— Ви десь помучені? відозвав ся Панько. Може- 

бис зараз зріхтувала що, сказав до жінки, що розпи
тувалась про небішку.

Зараз усьо буде—і побігла до хати з Николкхою 
і дитиною. Николисї Панько поклав окур від кома
рів і випитував ся про все.

А ті роззувались і викручували панчохи і онучі і 
розстелювали кодо себе на патиках.

Щ е були би довго сиділи, якби не комарі. П о
вставали і справились до хати.

— Можеби трунву до нової хати занести? відо
звавсь Панько.

— Гадаєте, що комус траба — хоть би й вовкови т і
ла? тай питань чим добире! відповів Іван та пішов до> 
волів, розпр.згав і вів до стайнї.

— Та ".о правда, тай думаєте—що є тоті вовкв, 
тай медвздї? адїт ьже пєть лїт, а я щей одного не 
видів.

Трй рахуй т и  собі, що п у щ і !  Люцкий голос не 
доходив, нїм вас не було—иравда ^эують і гавкають, 
але до х а т и  не приступають.

Вони оден по одному заходили до хати, а там 
незадовго вечерали. п о т ім — Панько стелив грубо 
на землю сіна, они лягали і засипляли солодким 
сном, лиш Ннкола і Никодиха з разним, а реш та з 
омученим.

Місяць драпав зперш у своїми срібними проміна
ми по галузях; а потім виринав гордо плаваючи по 
блакітному небу, дивив ся з пова стайнї на домовину, 
а потім підійшов вище і сміяв ся до лїса, покритого 
нічною тишаною.

Ліс шумів і відзивавсь своїми могутніми голова
ми, шелестом, а вітак потакував.

Зірки весело моргали до свого братчикрь і ш епта
ли: ось ми знов дивимо ся так як  тамтої ночи на 
землю; а декотрій хотілось злетіти і подивитись 
блисше, але в половині дороги щезала.

Сонце вже не застало спячих в хатї, лиш проби
ралось через галузки і скоса дивилось на похід. А 
похід був вже в половині дороги і чимраз блисше до
ходив до кладовища. Сонце посувалось чимраз виспіє 
а як похід став на місци, то уже в повні обгрівало 
охолоджену 8емлю і прибурхало заспаний ліс.

Вони 8’упинились на горбку коло викопаної ями, 
брали на шнури домовину і спускали в холодну па
лату, потім молились, а на закінчене кидали три ра
зи перста в яму. Я к усі вже ту церемонію зробили, 
тодї засипали яму.

Дрібні камінчики весело спадали 8 піском в яму 
і ковтали в домовину.

Сонце визираючи крізь хмару, котра звідкись 
надбігла, сьміялось si всего сьвіта і мигало шепотом 
промінів: якби не я, якби не я... потім нагло хова
лось за чорнїііший бік хмари. Аж знов виринуло і  
вдивлялось на похилі постати, котрі посувались назад 
витятим жолубом рівного лїса, а і не вникає в нїм.

Воно ще якийсь час іскрилось, та і собі сховалось 
за чорну хмару, а на около горбка дерева фуркотіли 
листками.

Давненько оце діялось в тім лісі, бо буде кілька
лїт.

Та що від того часу не минулось, навіть і той 
ліс минув ся, лише обпалені ш іроми стерчать. Але 
вато новий підростає.

------------ -----------------------
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с  В О В О Д А Стор. 3.

Дві силі.
День і ніч, жите і смерть, 

людскість і невільвпцтво в 
якій небудь формі і богато 
инших собі протилежних 
стихійних сил ворушить 
теперіш ну л юдскість; йде 
<5орба сьвітла проти темно: 
ти , людского житя проти 
голодової смерти, бажаня 
вселюдских кличів: р івно
сте, справедливости і бра 
терства проти тиранії, па- 
нованя і фарисейства. Не 
окрізь однакова пропорция 
оих сил до себе, але если 
візьмемо на взгляд тільки 
йвропу, то можна сьміло 
«казати, що 8 виїмком 
Туреччини і Росиї, де впро- 
чім послїдна аґонїя хоч і 
вайстрашнїйгаа принесе н е
бавом такі самі відносини 
оих сил як і в інших дер
жавах, майже ві всіх дер
жавах сили обох противни
ків врівноважились. Зна
чить ся проти себе станула 
два борці, 8 оден
«ильний баґнетами своїх 
атаки в переважній части не- 
Ьсьвідомлених горожан, які 
проти своїх власних інте
ресів (vide: Лядске в Гал.) 
в сліпім послусі для вла 
стий боронять фізичною 
силою як пав сего, що е

ягубою і нещастеМ для них 
самих; другий з них, се тая 
частина суспільности, якій 
відчинились очи на разячі 
Оезправства і привілеї своїх 
гнобителів і яка за всяку 
цїну рішила усунути сі без- 
вравства і привілеї, а н а
томість будувати нове жи- 
тч  оперте на вселюдських 
«сновах рівности, справед- 
л и в о с т и  і братерства.

Коли поглянемо в ми
нувш ину то побачимо, що 
иротивеньство чи там бор- 
ба істнувала вже в най
дальшій давнині, тільки що 
вали противників були 
крайно нерівномірні. Пер
ший з них се був вели- 
тень супроти другого кар
лика, тим то і борба була 
нерівна, а властиво кінчи- 
чилась звичайно побідою 
сильнїйгаого. І миливби ся 
«ей хтоб, судячи повѳрхов- 
ео, був певен, що по такій 
одній побідї дальш а борба 
устала. Так оно не було. 
Тут боролись не тільки фі- 
зичні сили,—а боролись з 
•обою дві ріжні ідеї; і хоч 
ринули люди, однак жертви 
викликували на місце од 
його десять нових і в дійсно 
•ти  фізична побіда одного 
була моральною побідою 
другого. Се тревало цілі 
віки. Карлик ставав що раз 
оильнїйшим і більшим, аж 
вкінци станув не менше 
великий від свого против
ника до борби з ним і по 
завзятій і страшній борбі 
вийшов побіднпком. П оча
лось в Франциї. Велика 
француська раволюция бу
ла першою великою побі 
дою колишнього карлика 
над своїм могучим паном. 
Революціонери стали пана
ми ситуації, а король фран- 
цуський остав ся без голо
ви. Побіда ся стала гаслом 

І для всіх других народів і 
ми знаємо, як революция 

І поволя валивала що раз то 
І дальші країни на всхід від 
І Франциї, аж опинилась о 
і росийський і турецкий  кор- 
t дон. Але тільки на часок.

Бож те, що нивї творить 
ся в Рсспї, се е нічого ін 
шого, як тільки продовжу 
нєм сеї революцийної хви 
лї і на царство кнута і ми 
бачимо, що і тут протпвни 
ки зріваадась, а з часом і 
то недалеким революціонер 
росийський ставе побідною 
ногою на груди свого від 
вічного ворога абсолютивну. 
А може хто скаже, що 
тверджене наш е ванадто 
оитимістичне? На се відпо 
відь така: Росия не має 
якихсь виїмкових прав сво
го розвою, тут станеть ся 
або мусить стати ся те, що 
скорій ше сталось деинде. 
Не буде навіть оптимістич
ним твердженем і се, коли 
скажемо, що наслідки по- 
біди революциї в Росиї бу 
дуть тут більші чим в про- 
чих державах. Революция 
росийска не т іл ьк ^  дни; 
щить всяк<» безправство і 
^ Г о їл е ї ,  она поставить іна 
місце знищеного кращ е но 
ве, чого запорукою є сьві 
домість і ідейність револю- 
циойерів. Сим она буде 
ріжнитись від великої ре
волюциї францускої, бо ко
ли тамта потрафила тільки 
знищити 8ло, не потрафила 
однак вихісноватп як  слід
своєї Иобіди, а Ї6  ВростО 
Тому, що францускі рево
люціонери по части були се 
міщани, яким тяж іла т іль
ки самоволя короля і його 
камарилї і середновічні у- 
станови що до промислу, 
отже они осягнувш и своє 
стали самі ворогами даль
ших змін; друга частина 
себто робітники і ідейна 
інтелїґенция уміла тільки 
ненавидіти, а дальш е ни
щити неволю, не було у 
них одначе ясно виробле
них понять про те, що по
ставити на місце знищ е
ного. Від того часу до те
пер виробились сї понятя, 
зорґанїзовались сотки ти 
сяч робітників так міских, 
як і сельских і они вже 
постарають ся про се, що
би плоди революциї збира
ли самі для себе. Сего ми 
сподіємось від революциї 
росийскої з більшим чим 
другі сторонні народи інте
ресом, бож там більша ча
стина нашого власного на 
роду, наших братів У кра
їнців.

Щ оби зрозуміти теперіш  
ню ситуацію в Росиї, по
треба знати історию борби 
сих двох сил попереднього 
столїтя. П раця осьвідомлю- 
ваня і орґанїзациї почалась 
тут вже давно. І все те, що 
ми бачимо днесь в Росії, 
се вислїд тої працї, яка до 
недавна хрестилась „п ід  
земною14 тому, що услівя, 
серед яких Йшла агітация, 
були просто немислимі для 
явної роботи. „Свобода, 
орґанїзация, вільне слово, 
конституция1* вважались 
найбільшими провинами 
супроти „істинно русского 
народа“ і його „батю ш ки 
ц ар я“ і за такі переступ- 
ства караио смертию або 
що найменше зсвлкою на 
кілька або кільканайцять 
літ на Сибір. Та хоч як  в е
ликі були варварства рос. 
уряду, аґітация йшла що 
рав глубш е і ширше, а в 
борбі цій зродились такі 
героїчні постаті, що за мало

у нас розуміня для оцінки 
таких людий. Се все, як 
сказано робилось підполь 
ною роботою, а виявлялась 
она на світ божий, хиба 
яким атентатом на цяря 
або його посїпаків, робіт 
ничим страйком, або вкін 
ци якою демонстрациею ро 
бітників поруч в ідейною і 
поступовою інтелїґенцією. 
Я к супроти цего заховував 
ся уряд, можна собі уяви  
ти. Попросту не хочеть ся 
вірити, що це роблено 
,,християньским“ урядом 
а коли додасть ся, що го
ловним речником в побо- 
рюваню рухів являв ся 
святійш ий Синод, то зди
воване твоє не має гр а
ниць. Питаєш  с я ; ..якже они 
піймають науку У ~ яста> та 
як  в а у ч » - 'ь д ? .. Та
J  СГ'-'

j  мало здавованя, тут 
треба осудженя. І заки осу 
дить се все істория народ 
росийский вже сказав своє 
слово. Та про се пізнїйше.

Рішучий зворот в історії 
борби рос. народу в ц а 
ратом спричинила війна з 
Яианом. Колиб російский 
уряд  був предвидїв, що 
накоїть йому сей язичник 
Ясіан, бувби певно Миро
вою дорогою поладнав 
onpafcy. Але, Щоби предви 
діти, треба розуму, а тут 
історичне фатум сказало і 
пропадай абсолютизме, до
сить наброїв єси.

Через цю війну сила ца
ря і його посїпаків зовсім 
упали. Народ пізнав, що 
се не батьки його, а кро 
вопийцї. Д альш е історична 
иімста захотіла до краю 
відслонити правдиве лице 
того обожаного народом ца 
ря. 22 Січня м. р. війско 
на приказ царя стріляло і 
вбило сотки робітників в 
Петербурзі, як і зовсім з 
вірнопідданьчвм почутєм 
для царя йш ли перед його 
палату на скаргу задля 
своєї недолі. І нараз, од
ної години з вірних підда
них перемінились в край- 
них ворогів царя. Його 
портрети, які несли для 
пошани і звеличаня його 
особи, подоптали, а зара
зом подоптали в собі і се 
почутя обожаня його має
стату. І день 22 січня став 
вихідним днем послїдної 
але рішучої розорави з ц а
ратом. Так від того дня 
почалась властива револю 
ция в Росиї. Відмінна она 
від революциї французхої 
тим, що там діялось все го
ловно в Парижі і то в ко 
роткому часі, коли тут йде 
борба в цілій країні і роз- 
тяглась на довший час. 
Але в тім і запорука доб 
рих наслідків для народу. 
Свободу вдобуде весь н а
род, в борбі вросте сьвідо- 
мість цїли борби і відповід
ні сим цїлям вдобутки. Щ о 
се не голословне балакане, 
а реальна дійсність, о сїм 
переконує нас перша Д у 
ма. Склад Думи як найкра
ще переконав нас про н а
стрій народу і його бажань. 
П ерш а Дума була першою 
побідою революциї, а про
голошені в нїй нові про
екти законів так перепуди
ли чиновництво, що по ко
роткім ісінованю  розвива
но еї і приобіцяно склика
ти нову. Саме тепер йдуть

приготована до виборів до 
нової Думи; бюрокрация 
добуває всіх сил, щоби в 
Д уму переперти своїх за- 
уш ників, та недовгий час 
покаже, який розум у сих 
керманичів, що конче хо 
тїлиб остатись при давньо 
му. Голод, якому не в си
лі зарадити теперіш не рос. 
чиновництво і шкандал з 
доставою вбіжа певно не 
причинять ся до побіди 
царских пасїпаків. Се тіль
ки приспорило рядам рево
люциї нові кадри борців, 
сили ворожі значно, зміни
лись, а про пропорцию їх 
довідаємось хоч в части ві 
складу нової Думи, кажемо 
в части, бо® звісну -  яку

ь справедливу орди- 
нацию  виборчу і бесіди не 
може бути. І так ми діжда
лись вкінци того благород
ного подуву обновлена і на 
нашій У країаї, і хоч єще 
насиле тяжить на нашому 
народі, 8 свободою в Росиї 
настане і нова доба для 
нашого народу. Най жие 
революция!

Пару слів під розвагу
здитинілому редакторо- 

ви „Правди".
„Н ян ю ‘* Обушкевич! Та 

ке, то по правді сказати, 
зачинає вже на добре меае 
бавити. Бо єсли маєте вже 
впалити якусь дурницю, 
то виалїть таку, ще б аж 
закурилось за вами... Що 
ви до спілки з уеїми ва
шими ,,наборщиками“ і 
„надставщ иками", в пере- 
кручованю чужих імен,.май
стри4* — сего я вам не пе 
речу, навпаки — подивляю 
вас! А щоб бути „попомъ44, 
се є слугою Божим — а 
рівночасно так добре витре 
сованим брехуном, то треба 
хиба, не низш е підписаного, 
але вашого „мідяного чо
ла44...

Полеміки, котрої ви так 
нібито випираетесь — не 
хочу і я, собаці на чоботи 
придалаб ся вона, бо знаю, 
що як  марний з вас „те- 
ольоґ“ , тим нужденнїйший 
з вас публіцист... Впрочім— 
вдаватись в полеміку з т а 
ким безветидником, котрий 
сьвідомо гне тисячі Лем- 
ківских спин перед росий- 
ским Мольохом, а Римови, 
котрому нібито присягав 
вірність, показує по фари- 
сейски груш ки на вербі... 
а при першій ліпшій наго
ді не завагавби ся показати 
й пяти, то для такого ін- 
дивідуа нема в глубинї моєї 
душ і нїчо, крім погорди, 
для котрої й найсьмілїйше 
перо не внайде мабуть ви
слову!...

Милитесь панове фарисеї, 
еели думаєте, що низш е 
підписаний если пиш е, то 
робить се несьвідомо, або 
як відбрехуетесь з „найму4, 
редактора „Свободи84. Єсли 
пиш е і сьміло усї ваші лай- 
дацтва представляє вам п е 
ред очи в цілій наготі — 
то робить се не з чиеї-не- 
будь ініціативи, але 8 обо- 
вязку взглядом наш их ро
бітників, котрих ви в про- 
вокаторский спосіб тум а
ните й по фарисейски ош у
куєте!

Тож не дрожіть по дити
нячому бевхарактерники,

з вашим затабаченим „ж ур
налом44, і не відмежуйтесь 
„китайским муром44 від 
..Свободи44 і еї доиис >вате- 
лїв, котрі по вашій думці 
завзялись знищити вам йо
го, але говоріть сьміло, о 
що вам ходить, а не кодуй
те як  иідегрілені заяцї, а 
если ваша робота покажесь 
щирою не фарисейскою, то 
американьско-руска публи- 
ка сама осудить і при- 
знасть по чиїй стороні р а 
ція...

При эакінченю повизших 
стрічок, спіш у і я  до ва- 
округленя статї печат. в 
послїднім числі вашої ка- 
цао<?кої *°£уГовки, під заг. 
,,Съ новымъ рокомъ, съ но- 
вымъ счастьемъ и съ но
вими надѣями“ ! і в новим 
роком жулаю ьаіі ,,татун
цю44 в фарисейских ділах 
більше такту ... і людяно- 
сти, а менш їдких фраз й 
брехень... А  що найваж- 
нїйше на будуче раджу 
вам по приятельски — при 
читаню дописий в нашій 
„Свободі14 заховати троха 
більше холодної крови, а 
не уноситись як  перший 
ліпший ,,бат ...р ‘‘ з „обще 
русес... табору**..., бо в 
противнім „слухаю 41 мігби 
вас ш дь...к трафити, і тоді, 
капут 8 цілою просьвітою 
Лемківщ ини... Розумно 0- 
бушкевич?

Тож „здраствуйте44! і до 
,,свиданя“ , в ваш ій сьвя- 
тїйшій хоруговцї, бо ви з 
вашими канїбалїстичними 
теоріями не повинні без 
відгомону пропасти, і я 
сповняю для вас і сповня
тиму не одну прислугу, що 
час від часу вилущ у ті 
ваші теорії й представлю 
під осуд наших читачів.

Ваш аж до гробової дошки 
Михайло Бвля.

З  ДИТИНОЮ
Вірш у прозї.

„Мамо, холодно!., „мамо, 
бою ся!44... „мамо!“ ... Хло- 
пятко заплакало, а вітер ухо
пив той дитячий плач і по
ніс в чорную млу осінньої 
ночі, далеко, далеко...

Мати нічого не сказала, а 
тілько міцно стиснула його 
рученята маленькі, та ніби 
швидче пішла, все вперед, 
уперед...

По виду її текли гарячі 
сльози й падали на її лах
міття, але вона не втирала 
їх, ніби 80ВСЇМ  не чула, що 
ВОНИ ЛЛЮ ТЬ СЯ , тілько якось 
боязко оглядалась кругом— 
і все йшла, все й ш ла...

Дужий, холодний вітер 
немов зьвір по голому степу 
ревів, ріжучи обличчя м а
тері й синові; та скілько 
мати не прислухалась до 
його реву, вона чула все 
те саме, те саме...

Голодна й холодна, вона 
нікого не кляла й нікому 
не молилась в цю страш ну, 
темну ніч, серед безкра
його степу, тілько заплакані 
очі втопила в темряву і все 
дивилась, дивилась...— і 14

А тоді, як  вітер стихав 
на хвилину, щоб рвонуть 
ся ще дужче, вона,—чула, 
що дитя плакало, і вона

Лікарі вірять в него
По шпиталях і в приватній 

праитицї, в Америцї і заграни- 
цею, визначні лжарі уживають

Д-ра ріхтера Котбочвого 
Пейн Експелєру

яи средство на Руматизи, Го- 
стець, Невральгію, Болї грудий 
і членів.

„Я вжлвав Дра Ріхтера Ко- 
твпчного Ііейн Експелєру в моїй 
практиці. Совістпо могу сказати, 
що сей лїк втвраввЙ приносив 
впачпу полекшу в мускуряршш 
руматпвмі, гістци і яевральґії.

J. М. Thompson, М. D.
386 Clinton St., Brooklyn, N. Y. 
Приготований під наглядом лікарів 

згідно з  острни нїмецким законом.
У всТх аптиках по 25 І 50 центів.

F . AD. R IC H T E R  & CO-
215 Pearl St., New York.

мовчки тулила його до сво-
12 грудий, а її материньеке 
серце щеміло, щеміло...

Чуючи в ногах велике
знемагання, вона f iy z c  хо
тіла спочити, тілько ЇЙ я- 
кось боязно було лягатв 
спочивать серед безкрайого 
степу, і вона і бажала ско
ріш  побачити, як  почерво
нів схід, хоть і знала, що 
,,сьвіт“ ще не хутко, не 
хутко...

Вся тромтячи від холоду,

20&а змерзлими руками при* 
гортала сина до серця і, 
чуючи, що й він дуже змеря^ 
войа нахилялась до його і
цілувала, цілувала...

Потім одривалась од си 
на, оглядалась кругом і, 
бачучи знову ту саму беэ- 
просьвітну темряву, вона 
поспішала все швидче, 
ш видче...

Вона булаб рада, колиб 
хоч одна зірка проглянула 
з неба крізь ту сумную 
млу, бо їй було так стра
шно, страш но...

І ось вона зовсім знемо
гла ся, одійшла од ш ляху, 
важко опустила ся на сиру 
землю і ,—чужа всьому 
сьвітові, тілько рідна одно
му тому маленькому пино- 
ві,—безутішно плакала, пла
кала...

А вітер завівав крізь 
дірки її одежини і з сви
стом стогоном н ісся все да
лі, далі...

Він ніби плакав, що н і
кому було росказати горо 
Есїма вабутої матері,—такої 
нещасної, нещ асної...

А крізь цей плач вітру 
та матері, із уст маленько
го сина, що вже починав 
дрімати, внеможений,—зр и 
вало ся; „мамо!“ ... , ,ма
мо!"...

Мартин СтепотШ,
(З „Рідного Краго**.)

Просимо уеїх хто мав 
посилати нам гроші, поси
лати їх а б о  п о ч т о в в -  
ми  м о н і - о р д е р а м  и а б о  
д р а ф т а м и  н а  Н ю  Й о р к  
а не чеками, бо ми від 
одного чека мусимо п ла
тити 10 центів за сколек- 
тованв а кромі сего на 
такі чеки не можемо діста
ти грош вй через два тиж
ні, бо стільки меньше бі
льш е тревае сколєктоване 
не Ню йорского чека.

Редакція „Свободи"»
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Слівце до читачів 
„Свободи".

Наш і люди розкинені по 
в^лій Америці і радіб зн а
ти про те, як  живуть другі, 
їх родичі, знакомі, краяни. 
Звідкиж они се могуть зна
ти ?—3 часописи Та щоби 
про се було в часописи на
друковано, треба аби хтось 
до неї про такі сирави н а
писав, бож редактор не 
всевідучий, а тим менче вез- 
дісущ ий. Виходить, що 
інтелїґентнїііш і люди з ко 
ждого плейзу повинні до 
часописи дописувати.

Про щож они мають до
писувати? Про те що важ- 
нїйшого стан есьн а їх  плей- 
92 і що може бути цікавим 
або корисним не лише для 
людий живучих На дотич 
нім плейзї, але для цілого 
руско-американьского зага 
ду. Значить, всякі дурнички, 
особисті рахунки, саори і 
т. п. повинні бути з допи- 
сий виключені 

Кромі сего ті дописува- 
телї повинні вважати ще 
ось на що:

Всякі дописи посилати до 
часописи сейчас иісля того 

щось важного у вас 
«танесь, а не в. тиждень, 
два, а нераз і місяць пі
сля дотичної події.

Додаси треба писати ви
разно, аби можна було легко 
читати, коротко, до річи, не 
розтягати непотрібно—і ли 
ш е на одній стороні па
перу.

Вкінцл під кождою допи- 
сею ПОВИННІ б у т и  імя, иро- 
звище 1 точний адрес До- 
цвсуьагеля,

Ти* кілька слів ВВАжйїи 
м и  за потрібне написати 
напігм читачам, зглядно 
д о п и с у вателям. Они г.овин- 
в і послужити їм за вска- 
вівку лк дописи писати, а з 
другого боку могуть бути 
поясненем для декотрих 
чому ЇХ дописи минулі чи 
будучі не можна друковати.

Два украіиьскі з'їзди.
Ж ите в Австриї перехо

дить на нові дороги. По 
гребайо стару ординацію 
виборчу, яка давала пере 
ингу піляхті і еї прихвост
ням. хич спеціяльно для 
Русинів на разі невелика 
буде молекиїа з нової ор* 
динациї опертії на аагаль 
ному, безпосередному і тай 
ному праву виборчому, бож 
Ьрдинацію ухвалював ста 
рий це парламент, а поль 
ска шляхти вже вміла по 
старатись, щоби забеспо 
чиїи себе на який ще і о ч  

часок в теперішному вигід
ному положеню. Всеж таки 
зміна наступить велика, бо 
і « р о л о ч і  з Галичини м є е ч є  

ввійде до парламенту, а. і 
з цілої Австриї вийдують 
депутатами правдиві демо
крати, а 1 з цего скориста- 
ють і Русини. Демокра
тичний парлямент інакше 
осудить ганебну політику 
Поляків супроти Русявів 
в ГаличиЕЇ, і ухвалить де 
що пожиточного і для Ру 
СИНІВ. РуСИЕИ лагодять ся 
заздалегідь до нових ии 
борів і от при кіньцї 
грудня відбулись два з’їзди 
двох партий радикальної і 
нац. демократичної.

З ’їзд делеґатів у країнсько- 
рускої радикальної партії, 
відбув ся дня 22 і 23 
грудня м. р.

Щ о до виборів приняв 
з’їзд такі резолюції:

I.) При виборах беремо 
акцію самостійно в вибор 
чій боротьбі, але не ви
ключаємо можливости злу* 
ки з демократичними пар 
тіями.

II.) Ногіа виборча поста
нова до віденського парла
менту доказує до решти, 
що нашому народови нема 
що довго попасати в Відни; 
тому то з’їзд заявляє:

1) Партія буде підпирати 
лише таких кандидатів на 
послів, котрі дають запо 
руку, що з усіх сил бу 
дуть помагати нашому на 
родоьи до вибореня повної 
економічної тай політичної | 
незалєжности австрійської 
Укрріни від Відня, як і від 
галицької Польщі. З ’їзд у- 
важає за найперший ос-о- 
вязок послів галицьких і 
буковинських, як і всеї на
шої оуспільности, довести,
— протягом наступаючої 
6-літної парламентарної се 
сії,—і то за всяку цїну, до 
того, аби всі ґрунти панські, 
державні й церковні в га
лицькій, буковинській, (а 
пз змозі й угорській) У кра
їні допали ся в руки на
Ш Е’Х СѲЛЯН.

2) З ’їзд бачить будуччину 
нашого народу виключно в 
едности его з українським 
народом у Росії та в нако
нечній цїли тої едности, 
українській републицї.

З теперішну пору з ’їзд 
уг агкае за найважнїйшу на
ціональну завдачу помогти 
українському народови в 
Росії до здсбутя ЗСМЛЇ І DC 
лї. Змагаючи бозпосер&дно 
до сеї ц ї л й , - ^ я к  і взагалі 
до згаданої едности,—з’їзд 
заявляє, що наша селянська 
радикальна партія має бу
ти від тепер одноцїльна на 
всему просторі України з 
кольонїями, і то ще в да-

іекобільспій мірі ніж воро
жі нашому народови партії 
юльські, російські й иніпі 

ча нашій Україні. З ’їід  по- 
ручае зарядови ввійти за 
раз у  безпосередні зносини 
з вашими селянами на By 
ковинї, ва Угорщині і в 
російській Україні.

В днях 25.Ї26. с. м. від 
був ся у Львові другий 
з’їзд делеґатів нац. демо 
кратичного сторонництва т 
зв Народний З ’їзд. Були 
се довірочні збори за за 
прошенями, тож в’їзд ра 
див при замкнених дверях 
ири співучасти виключно 
тих, котрі дістали письмен 
ні леґітимациї. Кромі послів 
і членів тісній то го  і глир 
шого Нар. Комітету при 
було на з’їзд около 300 де 
леґатів майже зі всіх, по 
лїгичних повітів р у ск ії ча
сти краю (сконстатовано, 
що було заступлених 39 
полїт. повітів). Майже по
ловина учасників з ’їзду бу 
ли селяни і маломіщани; 
друга половина учасників 
була заступлена в рівній 
мірі духовною і сьвітскою 
інтелїґедциєю. -. З сеймових 
послів явили ся д-р Оле- 
сницкай, о. Вогачевскій і 
п. Гурик; з парламентар
них послів не було нікого 
(посол Романчук ще незду
жає, хоч вже має ся ліп
ше).

Народному з ’їздови про
водили по черзі: адвокат 
д-р Горбачевский, посол о. 
Богачевский і нотар п. 
Танчаковский; секретарю 
вав д р Омелян Левицкий.

Реферували: д р  Кость 
Левицкий, голова Народ. 
Комітету про політичну 
діяльність в минувшім 
році а з окрема про акцию 
в сшэаві виборчої рефор
ми; д-р В. Охримовкч, ре 
дактер ,,Д їла“ , про ви 
борчу тактику; о. Але- 
ксандер Сгефановач про 
справу посо.тьских канди 
датур; п. Льонґін Цегель- 
ский про справу виборчого 
фонду, а відтак другого 
дня про справу аґрарну.

Згідно з внесенями ре
ферентів і деяких учасни
ків принято ОДНОГОЛОСНО ре- 
золюциї.

Крім того Народний з ’їзд 
висказав домагане, в^оби 
при надходачих виборах до 
державної ради веї верстви 
і стани рускої суспільне- 
еги в Галичині: селяньство, 
духовенство і інтелїґенция 
поступали згідно і солїдар 
но і щоби при ставлен о 
кандидатур і веденю ви
борчої акциї наступило по- 
розуміне межи рускими 
стороництвами, як також з 
ОПОЗИЦИЙНИМИ жидівскими 
і польсквми сторонництва- 
ми на основі компромісів.

На конець вибрано цен
тральну управу стгрон* 
ництва, т. зн тісній ший і 
ширший Народний Комі
тет.

Учіть си.
В кождім майже місточку Злу

чених Держав е вечірні анґлїйскі 
школи, а в більших місточках є 
їх і по кілька.

У тих школах учать стар^д, 
які днем ваняті роботою, анГлїй- 
скої мови. рят/jUKiB і других по- 
трібв»*!; предметів.

0 скілько най ввісно, то у ти 
школах учить ся бпгато всілякої- 
пчроду: Жидів, Німців, Італійціи 
Поляків, навйь родовитих Амери 
клпцїв, лиш Русинів по вечірни> 
школах видно мало, дуже мало 
Чомуж се так? Аджеж Русин має 
таке саме право ваисатись до ве 
чіраої школи, як і всякий другви. 
Та/t, але він не вписуїсь до шко 
ла і то з многих причип.

Передовсім майже кождии Русин, 
що піиїхав до Америки, носить ся 
в гадкою вертати назад до краю, 
і тому вважає науку анґлїискої 
мови непотрібною. Звідси оохо 
дить, що декотрі Русини в Амери
ці учать ся не анґлїискої, але 
нїінецкої або Яавіть польскої мови! 
Розумів ся. що намір вертати до 
краю остає у величезної частини 
наших емігрантів, лиш наміром, 
она остають в Америці, старіють 
ся тут, ну а тоді вже „за пізно11 
братись до науки.

Декотрі не учать ся анґлїіскої 
мови з лінивства. Они волять пе
ресидіти час даром, або балакати 
ітри пиві зі знакомими, як учи
тись чужої їм мови.

Ще инші не учать ся тому, що 
не мають нї надїї, нї амбіції ді
стати ліпшу роботу або взятись 
до ремесла, бизнесу, чи професії. 
Оні вдоволяють ся тим, що мають, 
час уводить, а они зістають і 
дальше грінорами.

Тому кличемо до Русинів: Учіть 
ся! Не забувайте своєї мови, але 
і учіть ся анґлїискої, бо се мова 
краєва і кождий, хто не хоче" бу
ти сліпим, глухим та німим, му
сить учитись сеї мови. Вписуйтесь 
до вечірних шкіл публичних та 
приватних, (бо є і такі), беріть 
кореспонденційні курси, читайте 
книжки і часописи.

Крім сего жадні знаня анґлїй- 
скої мови повинні ходити на всі
лякі збори, лекції, відчити (які 
звичайно безплатні), проповіди і 
т. п., бо всюди там могуть почу
ти добру анґлїйску мову.

На вид тяжка мова анґлїйска 
до вивчена дуже легка, а вже без 
порікнаня їегча від мови нїмецкої 
або котрої небудь славяньскої. Чо
лові;, що має природний дар до 
чужгх мов, може єї вивчити про
тягом кількох місяців або і року, 
але розуміє ся мусить завдати со
бі троха праці.

Учіть ся, ще раз кажемо, бо 
инакше не допровадите де нічого, 
на ціле ваше жите останеге хиба 
погорджуваними „грінорами11 і ні
чим иншим як лише „грінорами'5.

ї і.;дповідпі сиому впапю і сьві* 
*»ьі свого положеня, школа вбере- 
лаб тут руську национальність. 
V інакше ввава по містах Там те 
саме, що і л Соол. Державах. Ріж- 
ниця хиба в сьому, що Русини в 
Канаді чо містах як Вінїпеґ або 
Ёдмоътон в інакшій лропорциї до 
прочих народностей, отже ири своїй 
сыідомости і організації мо- 
жугь і тут для себе добути я 
кихгь кориспих змін тим більше, 
що впливові Кападийцї готові по 
перти руське прохапє для полїтич 
них цілий.

Цро стараня в сім напрямі з 
боку Русинів ми довідались, що в 
тій справі вінїпеґекі Русини скли
кали загально руске віче 9 го 
с"чня с. р. Справу трактовано се
розно і ухвалено одноголосно ви 
слати 3 делеґатів до міністра 
просылти, щоб ті предложили єну 
жадааі в імени вінїпеґеких Руси
нів, щоби в трех школах анґл. в 
части Б'орт Еяд, в котрих перева
жають числом рускі дїти, надані 
посади бодай трем учителям Руси
нам, ко грі покінчили курси учи- 
тельскі в школах анґл. і поеїда 
ють зганє руського язика і щобі 
для руських дїтий була призначе
на відповідна скількість годин в 
тижнв' для науки руського язика.

В еїлад делєґації ввійшли пп. 
Стефаиик, Ястрембский і Микита 
Гладкий. Всі три мають я в’і ти ся 
в протягу 3 днів у міністра про- 
сьвітй, предложити ему жадане 
в (їх Русинів замешкалих в Вінї- 
піґу, а з вислїду авдиєнції вцатя 
іправозданє.

Руско-анґлИска школа.
Комубито противна була гад

ка, аби дїтий руських в Амери
ці вчили попри мовг анґлїйску 
також і по руськи. А тим більше 
там, де руськість більше наражена 
на винародовлено значить ся по 
містах. В Сп. Державах Русинам 
анї снити про се, щоби уряд для 
руських дїтий вакладав окремі шко
ли, де би попри анґл. мову вчилк 
також і по руськи. Тут вавеїгди 
істнувати муть парафіяльні шкоди 
з взг.іядним для дїтий хісном. Бож 
іцоби учити когось, треба самому 
навчитись учити дїтий. Шѵука не 
легка. Про орґапїзацию англ. русь
ких шкіл ледви чи можна подума
ти, от як се роблять Нїмцї. У них 
і люди знайшлись, а що важнїй- 
ще і гроші на будову таких шкіл 
і на удержанє своїх учителів. їх 
приватні школи заступаюсь вповні 
публичну, а в додатку з сего па- 
циочальна користь.

Інакше річ представляє еа в Ка
наді, а особливо для Русииів. По 
фармах десятки русько-анґл. пуб
личних шкіл і коби тільки учите-

Богатство  
Злучених Держав

Після обрахунку стати 
стичного бюра загальне май
но людий замеш кую 1 их 
Злучені Держави винос іть 
107 біліонів долярів. Єс/иб 
весь сей маєток розділив 
рівномірно на всіх мешкан
ців Злучених Держав, то 
кождому мужчині, жітці і 
дитині припалоб по 1.400 
долярів. Досить мною — 
нео:равда? Муж і жі нк і ,  що 
мають троє дїтий, примі
ром. дісталиб 7000 долярів 
і иоглиб жити вигідно.

В дїйсности однак ь.ае 
ток сей не розділений рів 
номірно; є дуже многі ро 
дини (не то особи), що не 
мають по 1400 дол.,*) між 
тим як  ивш і мають сто atfo 
і тисяч раз більше. Звідси 
походить, що хоч загально

г рг кормлене себе і родія,,
— а частину, если яка в*. 1 
будь остае ся, відкладають 
Bt чорну годину. А панове 
капіталісти? Они ѵживаюч 
сю го маегку на г у іЯцв 
ж їтєта  всілякі витребеньки 
Осі нодавно сему відплив
9 Ню Йорку найбільший- 
nacf жирпкий корабель (,’ѳ. 
дp^ к з 600 пасажирами пер. 
іп> і клясй на прогульк} д(, 
Єіипту. Певно, ЩО П О ДО^о^ 

та са коштує немало. А яка 
з іеї користь для суспіль- 
нобти? Або таке: Недягво 
сему еьпівала в НюЙ) р .  
с п и  опері славна сьиівач- 
к і  Мелба. Того вечера зі
брались послухати еї гол.), 
оу всі великі ианї міста 
Ню Йорку, а мали они на 
собі самих діямантів вар. 
тости 50 мілїонів долярів. 
Пані Велмонт мала діяман- 
говиif нашийник вартості 
1С0.000 долярів; п а Е ї  Мар. 
тин мала на собі діамантів 
зартости $500.000, панІҐулд 
$480.000 а пані Мекі вар* 
тости $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0  і  таї: д а л ь -  

ше і так дальше. Що на- 
нове справляють для своїх 
псів нашийники вартоств 
кількадесять тисяч долярів, 
а для котів вечері, при ко
трих услугує служба наче 
людям — се все звісні річи.

Ось куди ідуть паньсві 
гроші, і се як раз є причи
ною чому робітник не має 
тих $1.400 з народного май
на, які ему справді нале
жать ся.

Кождий розумний чоловік, 
бачить, що такий порядок 
як тепер є на сьвіїї є не
справедливий і що треба 
его змінити. Але як? Чи 
може дїленем геперішного 
майна на рівні части між 
уеїх? Нї, се до нічого не 
довелоб, бо за пару місяців 
або навіть і’ ти:кнїв після 
такого поділу повсталаб но
ва нерівність.

Не ділити треба маєток 
а перебрати его на вла
сність цілого народу так,, 
щоби кождий міг ним ко
ристуватись після свої по
греби. Тоді не булоб І ИЭИ- 

скуваних і визискувачів, не 
булоб і безробітних va дар
моїдів, але самі ппіц?оючіг 
вільні і рівні собі люди.

Дістали що хотіли.
За послїдних ЗО

беручи Злучені Держави
рахують ся богатим, а на- ( . послїдних ЗО років 
віть дуже богатим краєм, Іюн^  робітничі домагались, 
ТО ПОМИМО сего в е л и к а 'Ш 0 б п  Т Т п я п ’ V R a -

часть їх населеня (10 мілї
онів або й більше) не має 
людского мегаканя, одягу, 
їди.

Кромі сего нерівномірно
го поділу маєтку цікаве тут 
еще се, що ті, що весь той 
маєток продукують, себто 
робітники, дістають най
меншу его частину, а ті, 
що не працюють, дістають 
найбільшу частину.

На щ ок ідуть сї гроші, 
як  з’уживають свою части
ну одні а другі?

Звісна річ, робітники у- 
жавають свого майна па

*) Статистика показує, що лед- 
ви 7.695.229 людий (навіть пе 
кождий десятий чоловік) мав зао
щаджені гроші в банку, тай то 
ощадпости такі виносять пересічно 
лише 423 дол. на депозитора, або 
39 дол, на голову населеня.

щоби Комісар Прац*. у Ва- 
пшнґтонї був мііїстром, 
членом кабінету президен
та.

Сего домагалась колишна 
дуже сильна робітнича ор- 
ґавї£аг;ія Рицарів Працї 
(Найтс оф Лейбор).

Оаісля, коли орґанїзація 
Рицарів Праці ослабла а 
найчільнійше місце між ро
бітниками заняла Амері- 
каньскя. Федерація ІІрацї 
(з більше як лвома міліо- 
еамії членів), стала она 
домагатись мінїсгерского 
крісла для Комісар.! працї.

Підчас кождгго 38СЇДІНЯ  

конґресу представитолї а- 
мериканьских юній снува
лась по Вашингтоні прося
чи конгресменів о установ
лене заступника праці в мі
ністерстві.

Вкінцк їх просьби увін
чались успіхом. В ряді МІ'

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



f- ' з.

Ч. 4. П  В  О  В  О  Д Л Г-мВ ft

жістрів васїв також Комісар 
Н рааї.

В Білім Домі эасів пре 
«идент Руэведт, „приятель'* 
робітників, член робітяи 
чоі юнії, той сам Руавелт 
що полагоджу вав не поро 
•уміня між майверамл а 
компанїстами.

І він вибрав міністром, 
що мав заступати працю, 
Оскара Соломона Ш травса,

Щож сѳ за чоловік?
Юнїйним робітникам імя 

еро везвісне. Незвісний вів 
також нікому 8 свої при- 
хильвости для робітників.

За те в списі директорів 
р іж н и х  компавїй імя его 
займає визначне місце.

Оскар Соломон Ш травс 
се предсїдатель Ню Йор- 
скої Промислової Палати, 
директор ню-Йорскої асеку- 
рації на жите і многих ин- 
ших компавїй.

Оскар Соломон Ш травс 
ее член американьского 
банкового синдикату, що 
достарчає російскому уря- 
дови гроша для оплачува- 
ня чорних сотень і козаків, 
які мають ратувати царя і 
его бюрократів перед фи- 
лею народного невдоволеня 
та справедливих домагань.

Ось кого вибрав прези
дент Руввелт заступником 
працї у  своїм кабінеті.

Розумівсь, що який чоло
вік^ такі і дїла его. Оскар 
Соломон Ш травс мав вже 
нагоду показати свою при
хильність тутешному ро- 
бучому народови.

Скоїлось т а к е : Капіталі 
сти в Савт Каролайни пла
тять рсбітникам дуже мало. 
Ввиду сего не могуть д і
стати робітників з північ 
них стейтів, а і ті, що ж и 
вуть в самій Савт Каро- 
лайнї втїчуть до других 
стейтів шукаючи ліпших 
варобітків. Щоби дістати 
дешевого робітника — щож 
они роблять? Спроваджу
ють за контрактами несьві- 
домих імігрантів. Розуміє 
ся, що се проти зак о н у ; 
справа така не остала тай 
вою і прийшла вкінци до 
ріш еня перед Міністра П ра
ці. І він рішив єї, але я к ?  
В користь робітників дума
єте? Деж там! Рішив сю 
справу в користь капіталі 
стів, іменно сказав, що за 
кон сей відносить ся лише 
до поодиноких людий, а не 
до стейту, себ то держави. 
Значить Держава, пр. Савт 
Каролайна чи яка друга, 
може спроваджувати собі 
робітників за контрактом 
скілько хоче, а що вся 
власть в поодиноких дер 
жавах в руках капіталістів, 
ТОЖ 80ВСЇМ ясно, що они 
на тім лиш могуть вигра
ти. Держава може закон
трактувати для них робіт 
нпків скільки їм потреба. 
Се навіть буде для них д е 
шевше і вигідаїйше.

Ось як рішив Мінїстер 
Працї справу немалої ваги 
для ту тетн ого  робітника. 
Він однвм замахом пера 
ЙЕІе вя.кон, що хоронив т у 
тетн ого  робітника перед 
конкуренцією вапроданих 

/Несьвідомих імігрантів.
Але мимо того всего т у 

тешні робітники не мають 
права „к іку ватв’* на свого 
заступника. їх  доля подіб
на до долї одного кота, 
про якого пише славний

ам еракавьский гуморист 
Марк Твейн: Малий хлоа- 
іина Там держав в руцї

ф лЯ Ш Ч И Н у Л ЇК у, ЩО 8ВѲ с н

.пейн килер“ . До комнати 
/вій гас в кіт і дуже мило- 
ерно подирив ся на Тама. 

Там міркував в того, що 
кіт хоче трохи сеї медици
ни і дав ему еї до схочу. 
К ;ли опісля бідний кіт вив 
ся в страпіних муках по 
підлозї і видчвав і і  себе 
неможливі звуки, а мама 
Тама стала ганьбити єго за 
его вчинок — він сказав: 
,,аджеж кіт хотів сего л їку “ .

Робітники Злучених Д ер
жав також хотіли М іністра 
Працї — ну і дістали его, 
а тепер такі щасливі як  і 
той кіт, що наппв ся Та- 
мової медицини.

За чверть столїтя проси
ли о М івїстра П рацї ті са
мі, що мали і мають силу 
вибрати власними голосами 
такого чоловіка на всякий 
уряд, якого лише самі хо
чуть.

Але они не пробували 
сего способу. Не пробува
ли своїх сил. Они просили, 
жебрали — а тепер діста
ли ваилату, як а  звичайно 
жде жебраків.

Колись однак прийдуть 
они до иншого заклю ченя, 
перестануть жебрати і про 
сити о се що їм належить 
ся і що самі собі взяти ма
ють повне право і силу.

Бесіда І. Мичела.
В Індіянаполїс, Інд. від

булась 18 та річна конвен
ція ю б ї ї  Злучених Углеко- 
пів.

Між инчими бесідниками 
говорив президент Мичел в 
своїм саравозданю  про май- 
нерів твердого угля таке:

„П оложене в околици 
твердого угля не є най 
ліпше. З урядових справо 
здань показуесь, що число 
май нерів належачих до юнїї 
значно зменчилось, бо аж о 
32,220 членів. Тепер май 
нерів від твердого угля є в 
юнії менче як  1905 року 
літом коли я об'їздив ті 
околицї.

Я кі причини сеї байдуж- 
ности майнерів для свої 
власної справи, я не годен 
скачати, певна однак річ, 
що тому треба чим скорш е 
зарадити, бо инакше н а 
слідки будуть як  найгірші.

Вправдї послїдна угода 
майнерів з компанїстами 
не дала майнерам всего 
чого они бажали, всеж та
ки така угода ліпш а від 
довготревалого страйку.

Робітничі організації му
сять настоювати е є  лише на 
те аби робітник діставав 
добру платню і робив не 
надто довгий час, але та 
кож на те, аби дїти робіт
ників моли спосібність хо
дити до школи і образува- 
ти свого духа і тїло.

Здає ся, що треба вираз 
них, драстичнвх законів, 
як і би не дозволяли компа
ніям приймати до роботи 
хлопців нисше 16 лїт. Ті 
вакони відносились ба так 
до коиалень мягкого як  і 
твердого у гл я “ .

Як СЛІДНО 8 повисшої 
промови то майнери твер 
дого угля дуже занедбують 
свої обовязки. Се не лише

негарно, але і нечесно. 
Єсли хтось вробить друго
му щось доброго, то сей 
другий не Повинен сего за 
бувати, але почувати ся до 
певної вдячности. Майнер- 
ска юнїя вробила неодно 
добро нашим майнерам від 
твердого угля і то вробила 
коштом майнерів, що роб 
лять при мягкім углю, 
тому обовяжом кож діго  
майнера повинно бути на 
лежати до сеї юнїї, піддер 
жувати еї, платити до неї,
бо коли обставини змінять 
ся і буде грозити страйк, 
то ввідги могуть надіятись 
помочи?

З другої 8HOB сторони 
майнери як  і всі инш і ро
бітники не могуть сподїва 
тись чудес від своі юнїї.

Юнїя може робити лиш е 
се що є в еї силї. Кромі 
належана до юнїї позинні 
наші майнери ще старатись
о те аби мали політичну 
силу. Значить, повинні ви
бирати горожаньскі папери, 
брати участь в виборах і 
голосувати згідно на р о 
бітничих послів, а кромі 
того до всіх урядів стара
тись дістати робітничих за 
ступників. Коли посли бу 
дуть прихильні робітникам, 
тоді будуть ухвалені зако
ни прихильні робітникам, а 
коли урядниками яках  сбо 
вязком є наглядати за вико- 
нуванем законів будутьлю ди 
прихильні робітникам, тоді 
робітники могуть бути пев 
ні, що не будуть покривд 
жені.

Упадок юнїї в околици 
твердого угля є ганьбою 
для веїх майнерів які там 
працюють а між ними і лда 
наших.

Щ оби скинути з себе сю 
ганьбу повинні они знов 
начати сильну реорґанїза- 
цію —а при тім не забува
ти на участь в житю по
літичнім.

Маймо надію, що оно 
справді так буде.

ДОадярский уряд 
а робітники.

Звісна річ, що уряд  кож- 
дої держави іде разом з 
сильними проти слабших. 
Подібно діє ся іакож  на 
Угорщині.

Минулого місяця в часі 
заеїданя мадярского сойму 
робітничий посол Мезефі в 
часі дискусії над буджетом 
рільництва висказав кілька 
гірках правд на адресу ма- 
дярских панків. Єму сей
час відповів Дарані, мінї- 
стер рільництва. Він казав, 
що уряд  мадярский мусить 
здавити робітничий рух, я- 
кий всюди проявляесь, а 
РСошутовцї заявили, що со 
ціялїстп є причиною всего 
лиха, яке грозить мадярскій 
країні.

Д арані говорив, що уряд 
мусить накладати строгі 
кари на робітничих агіта
торів, але мусить заразом 
старатись притягнути до 
себе мадярскях чорноробів, 
без котрих неможлива не- 
зависима, сильна У горщ и
на.

М адярский уряд закидає 
робітничим о р ґан їзац іям те
роризоване робітників, ви-, 
кликузане страйків і про
ти релігійну пропаґанду та 
каже, що если робітничі

організації. будуть і дальше 
в сей спосіб поступати — 
мусять бути розвязані.

М адярский сойм заходить 
ся видати вакон проти 
страйків, в силу котрого 
робітничі організації булиб 
цілком звязані і віддані в 
в руки мадярских панів, а 
граф Андрапіі має иредло 
ж и т и  с о й м о в и  свій плян 
для аломаня робітничої ор 
ґавїш ції особливо між ріль 
ними р< бітниками.

Бачність И ю"йорскі 
Русини.

Ню-Йорска Ш кільна Ра 
да дає що року в 8имі без 
платні відчити длз с т а р 
ших. Відчити сї відбува 
ють ся в публичних шко 
лах та других відповідних 
галах. Лекторами на сих 
відчитах суть люди ввісні 
8І свої учености. Відчити 
пояснюють образками.

Щ о року ш кільна рада 
видає книжочку, в якій  о- 
писано докладно де, коли 
і про що буде відчит. К н и 
жочку таку  можна дістати 
даром в Board of Education
69 та улиця і П арк евевю.

Д ля вигоди наших чита
чів подаємо тут предмет, 
час і місце кількох таких 
відчйтів, як і моглиб бути 
цікавими для наших Р у си 
нів. Ось они :

Про жите Індіян і па
стухів худоби (кавбойс) на 
Заході. Відчит відбуде ся 
25-го Ф ебруара в школі 
на евеню А між 77 а 78 
улицею.

Про тутеш них Індіян, їх 
винаходи, культуру і т. п. 
буде пять відчйтів 29 го 
Січня, Ф ебруара 5, 12, 19 
і 26 в Американьскім м у 
зею Природничих Н аук на 
77 улици коло Сентрально- 
го П арку і в школі на розї 
улиць Гестер, Есекс і Нор- 
фовк 28 го Січня, 4, 11, 18 
і 25 го Ф ебруара.

Про жите Ескімосів бу 
де відчит 29 го Січня в 
Mission of Im m . V irgin на 
розї улиць Ґрейт Джонс і 
Лафает.

Про копане панамского 
каналу 29 го Січня в Ал- 
фред К орнинґ К ларк Ней- 
боргуд Гавс на розї улиць 
Кенон і Ривинґтон.

Про північну Росію, 21 го 
Ф ебруара в школі на 96 ій 
улици а Лексинґтон евевю.

Про Росію і Росіян, 19-го 
Ф ебруара на 95 ій улици 
між першою а другою е в е 
ню.

Про Турцію і Турків, 
14 го Ф ебруара на 96 ій у- 
лици а Л ексингтон евеню.

Про Я паньске житє і 
звичаї, 13-го Ф ебруара в 
Y. М. Н. A. H all на 92 ій 
улици і Л ексинґтон евеню.

Про Магомедан і Маго- 
меданство, 27 го Ф ебруара 
в Y. М. Н. А. на 92-ій ул. 
а Л ексинґтон евеню.

Про зріст Росії під само- 
державієм, Фебр. 13. Зріст 
революційного духа в Росії, 
20-го Фебр. Борба о кон 
ституцію в Росії, Фебр. 27. 
Усї 3 відчити відбудуть ся 
в школі на 108 ул. недале
ко .Амстердам евеню.

Я к нами правлять (про 
центральне правлїне), Січ
ня 30-го та Державний і 
місцевий уряд, Ф ебруара 6. 
06а відчити відбудуть ся

в Іст Сайд Гавс Сетлемент 
на 76-ій улици і ІстРивер .

Про нагоду до висшого 
образованя буде відчит 7-го 
Ф ебруара в школі на 111 
улици Між 5 ою а Ленокс 
евеню.

Я к варадити сухотам. 
Фебр 11. Я к ходити коло 
дїтий, Фебр. 18. Я к догля 
дати очи, Фебр. 25 го. Усі 
три відчити будуть в шко 
лі на розї улиць Люіс і 
Іст Гавстон.

Відчити починають ся 
точно о 8 ій вечер. Підчас 
відчйтів входити або ви 
ходити не вільно.

Добре було би, аби ті 8 
тутеш них Русинів, що ма
ють на ее час і охоту, зай 
шли послухати сих відчи- 
тів, бо черев се . навчились 
би дещо і в анґлїйскої мо
ви і 8 инчих предметів.

Хтож цікавий ходити і 
на другі відчити, може, як 
вже сказано, дістати пов 
ний їх спис в Board of E du 
cation, 59 th  St. & Park 
Ave.

Дописи.
Слейгдейл, Па. 

Д ня 8 січня сего року в 
вечер, в Емерелд, Па. ста 
ло ся нещастє, бо зістав 
вабитий треном Микола 
КаминецкиЙ, родом 8 За 
гучевя, пов. Л іско (Галичи
на) через піятику. Коли 
не стало в ж е ,,в и ск и “  в д о 
ма, пішов до готелю, щоби 
принести та прийняти своїх 
знакомих. Коли повертав 
до дому добре вж енапитий 
дігнав його особовий трен 
і убив на місци. Небіщик 
полишив жінку і дочку ту 
в Америці, а сина в краю. 
П озаяк до жадної орґанїза- 
циї не.належ ав, хотяй при
їхав ще перед 15 роками, 
а цента не мав, то похоро
ном зайняли ся єго краяне 
так, що мусїли ходити ио 
людях і колектувати. Сей 
примір нехай послужить 
тим веїм, що ще до жадної 
орґанїзациї ве  валежать. 
Нехай послужить також і 
тим всім, що люблять з а 
пивати ся і то навіть в так 
великий праздник Рожде- 
ства Христового. Ззамість 
поїхати до церкви, він Йде 
до готелю і там запиває ся 
так, що навіть ве внае до
роги до дому.—Отже доро
гі Братя! застановім ся до
бре над піятикою  і розду 
маймо, який хосен дає вам 
піятика, а певно не оден з 
нас покине ту смердячу 
,,ви ску“ і втече перед не 
одним нещастем, так якби 
був втік і ’ небішик, як  би 
ве був П Я В И Й .

Яків Грабар.

З Вейборн, Саск., Кан.
Написали еґомосць Ясьо 

Павлоский в В інїпєґу до 
мазура Мацкова, що ва пу 
щене (25-го Нов. 1906 р.) 
відбуде ся богослужене і 
баль в школі, і аби злаго
дили перекуску (кури, г у 
си і качки) та привезли 
кілька кеків пива. Так і 
зробили. На богослужевю 
заповіли, що баль розпіч- 
неть ся о 10-ій раво, бо в 
поведїлок заходить піст, 
отже мусять вибавитись до
бре через цілу неділеньку. 
Та коби тс они між собою,

то хто ба про вих згад у 
вав, а то і наших Русннч- 
ків скортіло важити д ур
нички, а дурничка ся, ви 
бачте, боком вилїзла.

Розпочав ся баль. Пиво 
за 28 долярів тільки чека
ло в куті, а еґомосць да* 
вай продавати тікеги на 
пиво, три склянки ва кво- 
дра. І пили. Від 10 ої до 
четвертої пополудни. Вже 
і не стало пила, а оден ма
зур реп ету є: Складаймисе! 
(Так щось як  кохайма се!) 
А Руснак перший тиць 5 
д іляр ів  і вже є пиво. 12 
миль ее ва  таку важну 
сираву нїчим. Привезли пи
во і дальш е пити. Але че
кай дурний Русначку, ва 
дурво піва не достанеш. 
Плаць за тікети. Руснак 
хоче йти на скаргу до п а
стиря, а тут  вже летить 
ш клянка і просто йому в 
голову. Н а таке гасло зб і
глись мазури і нуж окла- 
дати гайдамаку. П ісля сего 
погрому бавились дальше. 
Побитий Русив васкаржив 
мазурів до суду вВеЙборв, 
а суд васудив веїх ва кару 
8а се, що в школї пияч. 
Русини (було їх 5) запла
тили $10, а мазури запла
ти їй  60 дол.

І така то вийш ла забава 
наших Русинів з ..брацьмі". 
Тай добре то нашим стало 
ся, ови мабуть ніколи по 
вавчуть ся розуму. Мало 
ще вабавились з нами,,бра- 
ця в старім краю; наших 
людий не навчить як  малих 
дїтий, хиба патиком. За 
твоє жито, ще й тебе бито.

С- Івасюк.

Оголошене-
Братство сьв. Арх. Лих. в Ьівер l i t  

довс, 11а., від. 95 вибрало новий уряд 
на рік 1907: Я. ІТрислопский, прод., В_ 
Яцканич, кас., В. Ш ипула, секр., Г. 
Мейва, дозорець хорих в Бівер Медове, 
а І. Пучик в Колорем. Адр.: В. Шж 
пула, Box 222, Beaver Meadows, Ра.

Великий Баль
а театральним представлене* устрою* 
тов. „Боян“ в Ионкерс, в суботу дня 
9-го Фебруара в Гали Тевтопїя (Teutonia і. 
На той баль аапрошуе, як  Юпкерцїв, 
так само і дооколпчних Русинів.

Театральне представлене : .П а п  Пи- 
сар“ , штуку в 3-ох дїях, відіграють 
слідуючі особи :

Григорий Білозуб — Івап Ґувий.
Катерина, єго жінка Емілїя Гон- 

чарик.
Анна, еї дочка — Марія ВоЙтович.
Олена, подруга Анпи Олена Ко- 

вальчик,
Іван, брат Олени — Іван Спяк.
Михайло, парубок — Іван Хома.
Олекса, ґавда — Йосиф Вареха.
Софрон, писар — Іван Павлпк.
Петро, слуга — Андрій Серафим.
Баль роапічве ся о годинї 3-ій попол. 

а театральне представлене о год. <*-іЙ 
вечером.

Вступ від особи 50 цнт., 35 цнт . а 
дїти від 9—14 лїт платять половину. 
Дохід на церков. 4—б

Перший великий баль
устроюе читальня „Богдана Хмельниц- 
кого“ в Curtis Bay на ческій гали 2-го 
лютого 1907. Початок о 6 год. вечером. 
Вступ від особи 25 цвт.

На продаж
фарми в Конектікот по дуже приступ
них цїнах. Адрес :

D Kudlbc,
Colchester, Conn. 4 11

На продаж таио
Реставрація в Ню-Иорку, під ч. 189 Е. 
3-а улиця. Властителі. Михайло Кома- 
рипець продає еї. бо виївднть до К а
нади.

Двайцяіь иять доларів
нагороди дістане той, хто мені дасть 
знати де обертає ся ПІабаЙ Іван, що був 
до нодавна в Вандергрифт. Па. Вій ма« 
жовте волосе, вусів не має. е низького 
росту, на чолї має внак.

Ivan Annesenecz,
Еох 247, Vandergrift, Ра.

I  I d  де є
Яцент Баток :Яцко Бадіг ? Приїхав де 
Америки 31-го грудня і мешкає правдо
подібно в Бруклпнї. Десять долярів 
нагороди ва єго адрес. Пошукує Апна 
Цьолек, Box 870, Мцпііаі!, І'а.
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СПРАВИ „СОЮЗА".
Отець духошшй „Союза“ : 

о. Огефан Макар, «phone 46—12 
11 May St., Ansonia, Conu.

Голошиїй Уряд „Р. H. С.“ на 
роки 1906—1908.

Предеїдатель: 
Конетаптип Кирчів,

140 Essex St., Jersey City, tfJ.
Місто-предеїдатель •

Іиан Пари ляк, Terryville, Conn.
Касі єр:

Алексії Шаршонь,
524 Pine & Franklin St., Sha- 
mokin, Pa.

Секретар фінансовий:
Сэмен Ядловский,

Box 76, Jersey City, N. J.
Секретар рекордовяй: 

Тѳодозеі Лабовский,
Box 76, Jersey City, N. J.

Радні:
T. Та-шаш, Shamokin, Pa.
Лев Монїта, Lansford, Pa. 
Михайло Беля, Holyoke, Mass. 
Матій Семенюк, Sayre, Pa. 
Андрій Овсак, Trauger, Pa.
Ф. Поливка, Hazleton, Pa.

Контрольна Комісія; 
о. Лев Левицкий, Miner8ville,Pa. 
Осип Стеткевич. Olyphant, Ра. 
С. Калакука, J  («sup, Ра.

Головний організатор: - 
Семен Ядловский,

Box 76, Jersey City, N. J..

бідних 1 дат. і 7) фонд н а
родний І цнт. При вступі 
нових членів маегѳ уважа
ти, аби члени були здорові,j 
Ч€СВІ і добрі Русини і щоб 
ас перевисшали 40 лїт жи- домости слідуючѳ 
ся. Ті, котрі мають висшЄ| ^  gcj Гр0Ші по умерших 1 чле 
38 лїт а не скінчених 4 0 , 'nSY Союза11, котрі були

Вступане до С т а !

,,Союз“ — одгнока рус- 
во народна організація в 
Америці.

Принимае членів в ід  І 
року ДО 40 лїт житя 

Вступне після літ. 

СОЮЗ ПЛАТИТЬ:
Посмертне за мужа $1000 00, 
Посмертне за жінку $400.<Ю, 
Посмертне за дїти від 15.00 

до $300.00,
В разї утрати. а) обох очкй 

ніг або рук $1000.00, 
б) одної руки, ноги або ока 

«олг ги\
Сли отець родини в шпитали 

божевільних, Союз платить що 
posy родині $150.00.
Хто хоче вступити до 

Союза, мусить виисатись 
гакожь до брагстви, яке на
лежить до Союзи.

До ВСЇХ ВІДДІЛІВ
і членів „Р Н. Союза“ , і до 

вдів і сиріт оставишх по 
членах.

Отсим подаєсь до вагальної вз

нають предложити метрику 
родженя або який инший 
документ, котрий би г.о 
сьвідчив про їх вік.

С. Ядловский, гилов. секретар.

В А Ж Н Е !
До Вп. місцевих Уряг.нинів 

Рус. Нар. Союза і всїх членів. 
взагалТІ

На підставі ухвали IX. 
головної конвенциї Руского 
Народного Союза в ідбувтої 
ся в Scranton Ра. повідом
ляю сим вас, що буду н а
становляти м і с ц е в и х  
о р ґ а н ї з а т о р і в  P. Н. 
С. Хто 8 па. урядників atfo 
членів схоче занятись ор
ганізацією своїх р ідн іх  
братів-Русинів нехай сейч'лс 
оголосить ся до головного 
орґанїзатора. Піт. місцеві 
секретарі мають першень- 
ство.

С. Ядловсшй, 
головний орґанїзатор, 

Box 76, Jersey City, N. J ,

З а ж н е  
яла U. 11. Секретарів 

P. Н. Союза.
Иоьідомляю раз на все, 

що всі гроші належачі до 
каса P. Н. Союза поси
лає ся т«к : на money- 
order-ax або чеках випи
сує ся імя Alex Sharshon, 
Shamokin, Ра. Дальш е так 
виписаний money order або 
чек не посилає ся до Го- 
лов. Касієра, але враз 8 
виказами до Голов. Секре- 
тара. Головний секретар 
опісля відсилає їх де Го
лов. Касіера.

С. Ядловский,
Іолов. Сагрвтар.

Оголошене.
Отсим повідомляю Вас 

ПП. Секретарі, що прини- 
маючи нових членіь' до 
Руского Нар. Союза маєте 
від кождого нововступаючо- 
сс відбирати : 1) вступне п і
сля лїт, так як було перше, 
2) яа грамоту 25 цнт.'. 3) 
відзнака 75 цнт., 4) кни- 
жочка 10 цнт., б) на фонд 
реверю вий 2 цнт., 6) фонд

Повідомлене
для всїх віддїлів P. Н. Союза.

ПП. С екретарі!
Отсим повідомляю вас, 

що кождого місяпя нале 
жить ся повідомити мене 
хто був принятий до брат 
ства, хто вимазаний; хто 
був принятий з переступ- 
ним листом, а хто взяв пе- 
реступний лист; хто змінив 
посмертне на скілько і ко
му записав; хто ожеыив ея; 
хто помер; скілько членів 
позістало в братстві на ці
ле а скілько на половину 
посмертного. — Всї такі 
зміни треба написати на 
М і с я ч н і й  С п р а в і ,  7 . є. 
на картці, котра прийде 
вам з кождим розметем і 
ту картку по кождім мі- 
тинґу або найдальше до 
29-го заслати разом з де
клараціями і перестус ними 
листами, єсли які будуть, 
на адресу :

Theo. Labowsky,
Box 76, Jersey City, N. J.

Після тої місячної спра
ви прийде вам слідуючий 
розмет, а котре братство не 
пришле такого повідомлена 
на час, то єго розмет буде 
такий сам, який був попе- 
редвий, а члени, котрих 
братство хотіло приняти 
або вимазати, не будуть 
приняті ааї вямазаві аж 
доперва на другий місяць, 
б<> на 30 го аамакае ся р а 
хунок члеаів і розсилає ся 
розмет.

Теодозгй ЛаОовский, 
рекорд, секр. Ссюза.

Читайте і
З і На підставі ухвали Конвен
ції „Союза“, іііождє братство 
припалежне до „Союза“, по
винно мати отої книжки:

1) Книжку членів (імено- 
слов).

2) Книжку місячних скла
док.

3) Книжку касову 1 прото- 
колову.

На сї книжки повинно кожде 
братство заслати 5 долярів до 
ааеи „Сон>за“.

нах „г. н. иоюза", котрі 
записані для позісталих сиріт і ко
трі єще до сєго часу не були ви
плачені, находять ся в Фондї си- 
рітскім каси „Р. Н. Союза“ .

2 )  Ті гроші Головний Уряд не 
може і не мав права виплатити 
дише повнолїтним сиротам (спад
коємцям) або їх правним опікунам

3. Спадкоємці не мають прав» 
жадати від організації „Союз4 
проценту після своєї волі, а ікне 
такий, який каса „Союза“ по̂ /и- 
раэ, і від того часу, від коли об
ставини нашої організації позво
лили сї гроші упорядкувати і у- 
льокуватк в Фонд еирітский нена- 
рушимиї.

4. Головний Уряд ,,Союза‘' був 
всегда і £сть тепер і на будуче 
приготований сї гроші спадкоє.іцям 
виплатити, єсли спадкоемцї вне
суть свої жаданя, а з нимидцуть 
нашій організації ,,Союз“ легальні 
поквітованя.

5. Спадкоємцї-сироти, котрі іуть 
дорослі, се є повнолітні (в Амези- 
цї маючі 21 лїт скінчених), )іо - 
гуть свої жаданя вносити до Го
ловного Уряду ,,Союза“ і разом 
прислати метрику уроджеій, а 
ловний Уряд сейчас виплатить їм 
належиту суму.

Зі старого краю, Угорщини або 
Галичина, спадкоємці могуть вноси
ти свої жаданя через своїх опіку
нів або урядників ц. к. повітових 
судів — каси сиротиньслої. Такі 
жаданя повинні іти через конзулят 
австрійский тут в Америці (33 
Broadway, New YOrk City, America) ,  
а конзулят повідомить і передасть 
сї папери нашому урядови і ми 
вишлемо сї гроші через яонзулят 
до приналежного суду — до каси 
сирітскої.

6. Опікуни малодітних сиріт в 
Америці, єсли хотять діста/и гро
ші сирітскі з каси „Р. Н. Союза“ , 
мусять бути узнані тутоишими 
портовими властями і мусіть за
слати копію декрету опік^нгочо до 
Головногого Уряду „Союза“ , на 
руки головного секретам Mr. S. 
Jadlow sky, Box 76, Jersey City, N. J.

7. Спадкоємці, ко:"рі находять 
ся в краю і суть повнолїтними 
(мають 2 4  лїт), могуть свої жа
даня вносити впрост до Головного 
Уряду на імя предЛдателя Mr. К. 
Kirczow, 140 Essex St., Jersey City,
N. J., North America, але мусять 
залучити посьвідченє уряду громад- 
ского, метрику уроджена, почтовий 
адрес і спис скілько в родині о 
стає молодших спадкоємців і їх 
імена.

8. Всї віщїли і братства „Р.
іН. Союза“ як і позісталі вдови 

сироти обоЕязані прислати спис 
сиріт і їх імена, вік і адрес, ко
трих частка посмертна знаходить 
ся в касі „Г. Н. Союза“ , і то 
безпроволочно до Головного Уряду, 
а Головнії! Уряд опісля повідомить 
цертифікатами спадкоємців, яку 
кождий мав суму в сирітскім Фондї 
,,Р. Н. Ссюва“ .
Дано в Jjrsey City, N. J. дня 16.

Січня, 1907 р.
К. Кирчів,

140 Essex St., гогов. предс.

ловний Уряд уважав за потрібно 
пояснити сю справу членам „Со
йка11 і тим вказати, іцо деякі чли- 
пи або відділи не мали причипл 
нарікати на організацію „Сою:“. 
будьто би она не хотіла кому» е- 
будь сирітских гроший винлатіти. 
Наша організація кождого чагу сї 
гроші виплатить, але лише тому, 
хто дасть легальний регіт, покві- 
тованє, котре може дати лоруку і 
забезпечене від непотрібних страт 
для організації.

Для того на будуче повіяні па
нове члени „Р. Н. Союза“ уважа
ти, в який спосіб своє посмертне 
назначити і записувати. Ле єсть 
розсудно і мудро, єсли члег: „Со
юза1' має добру, дбалу жѳку і має 
маленькех троє, четверо д ітей  а 
не посідає жадного зас щадженого 
капіталу, записувати своє посмер
тне в „Союзї“ одну е#тку на цер
ков в краю, другу сотку на цер
ков в Америці, одну сотку женї а 
решту на дїти, бо що тогдї дїесь 
по його наглій емер ги? „Союз“ 
виплачує по єго вол і, а бідна же- 
на дістане сотку або дві, запла
тить похорон, а дїтіі остануть го
лі і голодні. Тодї вдояа впадає в 
роспуку, плаче, і наріьає на „Со- 
юз“ , домагавсь від організації 
тої частки, котру призначив 
єї муж для дїтий, але тимчасом 
,Союз“ не має права такої частки 
женї виплатити, хиба під услівд- 
Ми поданими повисгое. Таких ви
падків маємо богатс і часами они 
шкодять організації, Правда, се 
красна ц'іль дар^ти на церков, 
але полишити щог'ь дітям то пер
ший обовязок, бож дїти звичайне 
ще маленькі і безсі льні. Они по
требують днесь їсти і убратись, 
они потребують пшли, они потре 
бують опіки, они нікого не мали 
тілько тата і маму. Тата страти
ли, а мама безрадна, бо що она 
з ними порадить, єсли не має 
звідки їх ховати? Онїг бі собі за
робили, як би повиростали, але 
щож тепер они зроблять? Днесь 
оден доляр зробить їй більше при 
слуги, як колись тчх сто або : 
більше, шо мають д.стати. Як бу
дуть сильні, дорослі, тогди для 
них поле отворено. Они тогди го
дні собою зарядити. Се суть прав
диві образцї наших людий в Аме
риці, які стрітиля неодну родину 
по умершім ЧЛ6ЕЇ „Союза“ .

Длятогв, дорогі Братя, уважайте 
в який спосіб забезпечити свою 
родину, бо подібний випадок ми 
маємо тепер, де отець умираючи 
зробив тестьмент і записав частку 
на троє маленьких дїтий без тата 
і без мамі і без опіки, fla їх 
прокормленє остає всего 80 дол. з 
розпорядимого фонду і Головний 
Уряд ,,Союза“ ломить собі голови, 
що має зробити з тими малими, а 
частку їх снрітску не може їм 
виплатити, доки ие будуть мати 
правних опікунів.

Головної Каси ,,Р. Н. Союза“ в 
Аиррицї.

Ramey, Ра., Jan. 8., 1907, 
Катерина Возняк,

„ . ( о. П. ІІопятишин, 
Сьш«““ j Юрко Дяюба.

Від місцевого Уряду Руского На
родного Союза в Америці. Відділ 
(число) 58.

Георгий Барінок, предс., 
Йосиф Ялечко, еекр.,

Ч. 90. КВІТ $87.00
на вісїмдесять сім долярів, котрі 
п. М. Бенца, Т. Стоїка, і Ів. ІІе- 
трик отримали гко кошта похо
ронні по МихайЛіі Маркус в Го
ловної Каси „Руского Народного 
Союза“ в Америці.
Brownsville, Р а . ,  Jan. 16, 1907.

• Сьвідки f З * " 4 Г. 3"М 'І Дкура Франчук,
Від місцевого Уряду Руского На

родного Союза в Америці. Відділ 
(число) 6.

М. Бенца, предс.,
Іван Петришко, секр.

Рух
в відділах 1\ Н. Союза.

НОВЕ ІіТАТСТВО 
Дня 13 го оїчня відбув ся мі

тинг 4-ого відділу „Р. Н. Союза“ 
в Джерзі Ситі, Н. Дж. під прово
дом головних урядників в гали п. 
Д. Голода, 38 Ґрін Стріт.

Головний предеїдатель „І*. Н. 
Союза“ Кирчів представив членам, 
що після ухвали Головної Крнвен 
ції в Скрентон, Па. місцеві Союзи 
мусяіь перемінити ся в братства 
і мати свою касу, бо сєго вима
гав теперішна система нашої ор 
Ганїзації і єї розвій. По довшій 
дебатї члени на се згодились і 
заложили братство імени сьв. Отця 
Николая з місячною вкладкою 25 
цнт. до місцевії каси, з котрої 
члени по 6-ох місяцях будуть по 
бирати В дол. тижневої запомоги 
в часі недуги. Щасть Боже новому 
братству сьв. 0. Николая, бо сей 
порядок уже че може грозити у- 
падкок четРсфтому віддїлови „Р. 
Н. Союза. Урядниками сєго брат
ства суть: Диколай Пупчик предс, 
Григорий Пцлипчак секр., 

касіер.
Від Гол. Уряду „Р. Н. Союза*'.

Вели» иа Кяль
устрою* Тов, „За іорожска Оїч“
Йо[)»су на 255-2< 3 Hr^uvton &tr. Liberty 
Hal) 26. еїчия 19и7, Початок « 7, гад, 
вечером. Нступ ві,, особи 25 Яаігр*. 
піавмо на сей ба.іь псГт І'успиів в Hj, 
Йорку і околицї. Добра мувика і , , t . 
мепига аабава.

Гавриїл ОстровскиЙ, предс.

Великий Валь
устрою® Сестриц ,'В.) Сьв. Ольги ВІДДІЛ і  
(на горі міста) в гали п. Михалик» 
1341, Евоню А, між 71 а 72’ улицві» 
дня 26. Сїчня 1107. Початок о годим
7 ій вечер. Пвт-'П від особи 25 центів. 
На той балт. р впрошуємо всї чесні Ру. 
синки і Русинів в Ню Йорку і околот. 
На балю буде грати руска муіиед,
8 котрої кі ждий буде вдоволений, а «а 
добру уллтгу руЧІЩТЕ-

Комітет 
каві, Медвідь, предеїд., 
Мар'я Телен, касіерка,
Іван Лаворчик, секр.

ТОВ. „ЛЮБОВ11 вапропгуе філядедфій- 
ских Русинів, Русинок і всїх п і т .  
мжх ж»

Велик ай Вечерок,
котрий відбуде іѵя в суботу М. в К и  
1907 ж Washinptou Hall 523—5 S. 4th «tr. 
Phila. Початок о 7-ій годинї вечором. 
Вступ для муж іжн 15 цнт., для ж ви
щип 10 цнт. Мушка певно иадоволиті 
всїх. Забавляти ся буде де, бо на о6»х 
фльорах. Отже нагода, яких мало.

КОМІТЕТ.

К. Кирчів,
головний предс.

Посмертні ВІСТИ 

+
АННА МОТКО, жена Федора, 

ч.тена „Р. Н. Союза“ від. 67. 
Butler, Ра. померла 26-го Де- 
цембра, 1906 р.

МИХАЙЛО ГЕРМАН, син Андрея 
і член „Р. Н. Союза“ від. 9.

У в а г а .  С1аіг. 7 помер іо
„  сїчня с. р.Ііореже давалось чути поміж

спадкоємцями, вдовами по умерших ^ ічиая памйТЬ І
членах, а навіть поміж членами
невдо;шенє і наріканє з причини 54-ОО.иО
сирітских гроший, котрими органі-(на чотириста доляріь, иотрі п.
зація „Союз“ опікуесь, але ° піщіван Іудзан і̂: отримав яко посмер-
жадної корвети Ш» -а<і, проте Го-ітну онпомогу по его женї Феяї S

братство
сьв. О. Н иколія від. 133 в Нюарку, 
H. Дж. устроюо річний мітинґ дня 26 
еїчнд 1907 р. в гали 49 Mercer St. По
чатої-. о год 6-ій вечер. Порядок мітин
гу: 1. справоздане касове; 2. вибір но
вого у] яду на рік 1907. 3. прочі ріжні 
справи братства. Кождий обовяіаний 
явитись на мітинґу під карою $1.

Іван Новіцкяй, секр.

Оголошене-
-Нововибранпй уряд від. 106. Тов. Ру- 

сииіг. г Ш ікаґо, Ілл. на 1907 рій: предс. 
о. В. Ковалицкий. ваступ. Арсеній Гер- 
бут. секрет. В. Шпікула, васт. І. Нв- 
чай, касиир Др. Ь. Сшовович, васт. С, 
Янѵвич, контрольори: Н. Горвй і Зах. 
Вітлк.

„Руский Боян“
в Клівленд, О. уряджує 
вокально -  декляматорский 
вечерок зі сьиівами і те
атральним представленеи 
в Gerciania Hall, Erie, 9 St. 
дая 26-ю  Я нуара 1907 р, 

В суботу.

ПРОГРАМА :
1. Вступне слово виголосить о. В. 

Буржк
2 . „Му Country'1, амѳ^. гимн — від- 

сьпівав хор.
3. Коль Славен11, псалом — відсьпі- 

вае хор.
4г Ой піду я  до млина — відсьпівм 

1 їор.
5. Велика Іія ' пйця — віддоклямув 

п-на А. Бабіцчгіс.
6. Я Русин бил, есьм і буду, підвар- 

патска пісні — відсьпіває хор.
7. „Гей н;, Івана11 — відсьпіває хор.
8. „Мир 7<ам братя11 — відсьпіває хор.
9. Три зини і коаак — віддекляму» 

п. В. Моирик.
10. Драма.

„Х гілО ВИНЕН“ .
О С О Б И :

Теодор Чайк і, богатий господар — 
п. А. Качала.

Олена, его ж ш а  — п-на М. Томцьо. 
Марійка, їх цочка — п-на М. Гладиш. 
Петро, люболник Марійки — п. H. 

Поп.
Іван, «го сопеі.ни< — п. А. Міндик.
І. Сват — п. Ів. Калкут.
11. Сват — п. Н. Кормош.
Поліцай — п. Ів. Матлах.
I. Сусїда — п. М. Ляш.
II. Сусїда — п. М. Варґо.
Пращальне слозо виголосить n. М

Луцак.
По представляю весела танечна вн

база-.
Се буде перше руске театральне пред

ставлене в Клівлепд, О. Анї оден Ру
син не повинен відмовити ся від участг 
в тім г.ечерку. Ану братя Русини, Слс - 
ваки, Чехи і другі, покажіть св.й иа 
тріотиш. Прийдїть до нас на тую заба
ву, а ич вас радо і щиро приймало і 
угостим •>.

Чисти і дохід оберне ся иа нашу цер
ков. Вступ для мужа і жени лиш U  ц., 
самотгі по 20 цнт.

Комітб’ї.

Оголошене.
Вратс’/.зо Пок. Преськ. Богородиці від. 

7. ж Мекіду, Па. вибрало слідуючій но
вий уряд в» р ік  190Г. А, Капітул», 
нредс., А. Янкович, кгс., Ст. Поступак, 
секр., довооцї хорих П. Нова, L Копій, 
П. Я ц к а в а г Н . Мащгис, T. Рось, І. Пи- 
хер, контро, порами Конст. Поступак, 
Д. Баволяв, і  Посипанко. Капітан Ів. 
Хрущ а дворник T. Ткач. Мітжнґи від
бувають ся я кожду другу иодїлю но 
першім.

Ст. Поступак, еекр.

. Де в?
Хто хоче щупати своїх іфаяни,- %•* 

реї нашу ґааету, мусить «аплагш* 
25 центи ва кожде оголошена наперед.

Аматорске представлене: 
„Амер. Шляхтич*1 і баль

устроюе брагстзо сьв. Володимира в 
Нюйорку дня 2-го марта 1907. "в гали 
Manhittan Lyceum чп^ло 66—68 Е. 4 st 
(між 2 а 3 Ave). Початок о 7 год. ве- 
чером.

На се представлене і баль вапрошув- 
мо всїх чесних Русинів і Русинок в 
Ню-Йорку і  о к о л и ц і . Тікетм по 75, 60, 
35 і по 25 цнт. По театрі таньцї. За до
бру вабаву ручить балевий комітет.

Алекс. Довганюч, предс., 
Антін Щеромвѵа, кас.,
Яків Корват, секр.

А дександра Процю в иоигуяуе ю «  
мужа Гріця Процюва, родом в Тарта:»- 
ва, повіт Сокаль; 8 лїт яв  жриїхаж » 
краї* до .Ханади. Хтобж о нїм а н и , аоі 
вія м и . яйА напише під адресом;

Alexandra Hotel 
Winnipeg:, Man. Сая.

Пошукую
Івана Питльованого і сто синів С о м м  
і Васил с • Колодрібкн повіт Заліпиш* 
Вже 19 ,іїт як  він в Бразилії ч® в А*- 
ґентииї. Хтоби о них впав, хай вво 
ласкаво донести на адрес;

Demko Horbal 
P. О. stuartburn Man. Сал.

Де « Урбан Н овіцеий? 49 лїт to h j
виїхав в Галичини до Америки. Я» лт 
слїдпих К І  Ч Ь К Я  лїт S o  дав про «ебе авіст- 
ки. Хто би лпав про него або він оші не
хай «волить донести на адреау: 

,,Svobcda“ ,
184 Hudson St,

-S New York, N. T.

ПАМЯТАЙТЕ НА ХЛОЕ- 
СКИЙ СТРАЙК. ФОНДІ
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Ч. 4. С В О Б О Д А Стор. 7.

Л и с т  з  Х о л м щ и в и .
(Грубешівський повіт.)

Останніми часами, коли 
8 усіх країн російскої дер 
жави приходять вісти про 
селянські розрухи і страй 
ки, в наше му повітї пану 
рдв дивний спокій. Нї про 
руйнування ааноьких еко
номій, ні навіть про мало- 
да мало видатні селянські [ 
страйки МИ Й Й6 зналй.

Чому ж це так ? Може, 
селянська людність в Гру- 
бешівськім повітї дуже за
можна, чи може у панських 
економіях добре платять за 
роботу? Нї те, вї инше. 
Більш а частина з селян 
має надїли не більші, як З 
десятиви на сем’ю, та ще 
ці надїли обтяжує спадко
вий довг — кілька сот кар
бованців, через що для них 
дуже потрібні сторонні за
робітки; крім того е купа 
безземельних, яка усе біль
шає. Причина сього та, що 
згідно в місцевим ваконом 
селянські садиби не можна 
ділити на части, менші од 
З х десятин, а тому із 
скількох спадкоємців грунт 
одержує тільки один, що 
мусить решті спадкоємців 
сплатити за їх спадкові 
часіи  гроші. Щ о до заро
бітної плати, то вона бага
то нижча, нїж де небудь 
в итпом у місці: від 15 до 
QF* копійок 8а день роботи.

•{ 'Ц' у  такому рааї п ри 
чини цього дивного спо
кою?

Най сам перед те, що всі 
наші селяне мають грунт 
у приватну „ подвірну “ 
власність, а через те посе
ред них нема великої од
ностайносте. Головніша ж 
річ в тім, що місцеві селя
не страшенно вабиті: вони 
скидають ш апку перед кож
ним, хто носить панське 
вбрання, і вважають 8асвій 
обовя8ок цілувати в руку 
не тільки дідича, але й йо
го управителя.

Здавалося-б, земельним 
власникам треба радїти 8 
такого стану річей і сидіти 
спокійно, 8біраючи при 
бутки. Так де там! Крім 
грошей їм ще потрібно й 
політики: їм треба покааа- 

I ти, російському урядові, що 
І в бідному українському на- 
І родові не переводить ся 
І бунтівничий дух.В "

Дідичам нашим хочеть ся, 
щоб уряд допомагав їм ви- 

I нищу вати цей дух і разом

Із тим ополячувати народ. 
Нема для сього зачіпки— 
треба її утворити. І для 

І  цього вживають ось яких 
І  заходів: селянинові „свой- 
^  ого“  села (себ то своєму 

колишньому кріпакові) зе
мельний власник дає най
дешевшому ціну за його 
працю; у сусідніх панів, а 
найбільш насахарнях, пла
та трохи вищ а; селянин 
хоче там найнятись, але 
там його зразу не прийма
ють, а вимагають, щоб він 
г ринїс на те картку із зго
дою від ,,свого“ пана.

Виходить, що великозе 
иельні власники склали ; 
поміж себе спілку і умови 
ли ся не приймати робіт 
Виків до себе з „чуж их' 
Сїл без дозволу і згоди 
Тамошніх власників. Хто із 
В'-мельних сласників аламає 
Цю ягоду і прийме „ч у ж о 

го" робітника без картки, 
то мусить покласти в това 
риську панську касу за 
кожний робочий день по 
1 му карбованцеві.

Таким робом наш і пани 
свавільно відновили в себе 
крш ацтво, повернули селян 
у своїх невільників. Але 
цього ще не досить, В на
шому потітї є три сахарвї 
Йй паях, що іалеж аТь Мі
сцевим великоземельним 
власникам. Вони постача
ють на сахарвї свої буря
ки, а що тих буряків не 
вистарчає, то сахарнї роз 
дають селянам бурякове 
наеїне і обіцяють в осени 
буряки в селян куповати. 
Б цьому році селяне, як  і 
раніш, повезли буряки до 
сахарень, але звідтіля їх 
женуть і вимагають карток 
від ,,свого" пана про те, 
що в нього усї буряки вже 
викопано і він дозволяє 
приймати на сахарню се 
лянські. Даремно селяне 
доводять, що вони пїколи 
не викопували буряків  у 
панів, бо сіяти буряки мо
жуть тільки ваможнїйші 
люде, а в панів на буряках 
працює сама голота, що не 
має своїх власних засівів. 
Та управителі сахарень нї 
чого не хотять і слухати. 
Вертаеть ся бідолаха зо 
своїми буряками до дому, 
та вони висихають і т р а 
тять свою вартість, або 
ппродує їх  по  дорозі євре
єві 8а десяту частину вар- 
тости. Д уже жалкую ть с е 
ляне, що по весні не зро* 
били з сахарнями контрак
тів на папері, що понадї- 
яли ся на паньску чесність, 
але вже пізно. І росте на- 
родня злоба. А пани-Поля- 
ки тільки радію ть і дож и
дають ся тої хвилини, ко
ли можна буде посилати 
телеграми до начальства 
московськими руками ще 
більш придусити нещасне 
україньске селянство.

„Рада1

волового мяса? ‘ А герцоґа: 
..В а т а  сьвітлість дозволять, 
щоб я подав вам волового 
м яса?" До маркіза говорив 
т а к : ,,М аркі, сьмію вруба
ти Вам волового м яса?1* А 
до ґрафа: , Ґрафе, ось во
лове мясо!’* До б ар о н а : 
..Бароне, волового мяс»?“ 
Гостя, без титулу п и тав : 
„Волового Мяса?" Свого се* 
UpGTapa : „М яса?“  При сто
лі сидїв ще гість, що СОЦІ

АЛЬНО стояв низше як  єго 
секретар; до него не гово
рив дипльомат взагалі нї 
чого, а тілько поглянув на 
него і вказав ножем на м я
со.

щини з мущ инами". Нїко 
ли ще не було в Росії та 
кого мстивого нищ евя мо 
лодих, найліпших людий 
Ж орстокість иетербурскиї 
катів доходить до краю 
ПІСЛЯ ЧОГО 8 льогічної ко 
нечности мусить відограти 
свою ролю рука справо 
дливости.

В ся ч и н а .
£  17-го грудня сьвяткува 

ли Поляки в Познаню (П ру
си) т. зв. „польский день" 
на який 8Ібралось много лю 
дий 8 цілих Upyc, проше- 
птували проти утиску по- 
льскої мови через Німців 
і вислали просьбу до папи, 
в якій вказую ть на шкід 
ливість такого учинку на 
науку їхньої релїґії і релї 
гіюв вагалі. Тепер Німці у 
ряджують в Повваню „нї- 
мецкий день" як  контрде- 
монстрацию.

4* Я к доносять з П ари 
жа, в амфітеатрі Сорбони 
професор фізики Моран 
представив в тих днях свій 
новий винахід телефону до 
писаня. При помочи єго 
нового приладу голос телє 
фонічної розмови буде спи 
саний знаками подібними 
до телеґрафічних і легкпх 
до відчитаня. Проба мала 
повести ся дуже добре.

£  Якийсь француский ди
пльомат подавав одного р а
зу своїм гостим страви вла
сноручно. при чім степе- 
нував слова відповідно до 
гідности гостий. ' Принца 
просив він т а к : .,Ч и  сьмі* 
ю мати честь подати Ва
шому Величевтву кусень

£  3 иочатком сйрґ» по 
головна управа росийских 
тюрем ствердила перепов
нене в 31 тюрмах о 65 прц. 
Тепер д-р Дворецкий вста- 
і ї  „Гіґіена російских тю- 
5ем" в M unchener medici- 
nische W ochenschrift"  в 
страш вих красках з ’обра- 
жае положене політичних 
вязнїв, котрі мруть масами 
в льохах. Д ля приміру до
сить буде навести, що в 
тюрмі в Саратові сидить 
1068 вязнїв, хоч місце є 
лиш для 460, в Чернигові 
385 (місце для 150), в Ка- 
мянци подільскім 450 (300), 
в Одесі 1005 (800), в П ско
ві 300 (175), в Мітаві 526 
361), у Вальні 667 (315). 

Щ ораз то нових вяэш в х о 
вають в тюрмах, а старих 
не випускаю ть. .В богятьох 
місцевостях арештовані 
сплять на каміннім помості, 
на земли, без постелі. Не 
дужі спять разом із здоро
вими. В центральній тюрмі 
в Ри8Ї, обчисленій на 700 
вязнїв, є їх вже 1500, а з 
кождим днем надходять но
ві жертви. Ярославский вя 
зничний інспектор Ґран, 
делєґований правительством 
для ревізії тюрем і каторг 
в Сибірі, надіслав недавно 
до головної дирекції в Пе 
тербурзї просторий рефе 
рат, з котрого виймаємо по
дробиці що-до тюрми полі 
тичних в А кутаю . Можна 
собі уявити, що дїєсь в си- 
бірскій тюрмі, коли навіть 
урядник, що глядить на 
сьвіт із полїційного стано
вища, так реферує то, що 
бач и в :

,,Значна більш ість полі
тичних вязнїв живе серед 
погубних, страш них умов 
Оглядини вязнїв виказали 
що 50 прц. політичних н е
здужає на острвй ревма
тизм суставів, бо наслідком 
переповненя задля недо
стачі постелий мусять спа 
ти на морознім, каміннім 
помості, часто навіть без 
підстілки й соломи; тим то 
й не здужаю ть вяэні на з а 
палене мязів та ісхіяс. Над 
мірне переповнене келій < 
також причиною, що полі
тичні терплять хронічні бо 
лї голови, оптичні та слу
хові галюцинації. Недоста 
ча постелий замічає ся на 
віть в ш питалях, де нема 
лїчничих средств і лікарів 
J lu zzii харч, хліб в s п іка 
нпй з гіркої муки 8 додат 
ком отрубів, викликую ть 
недуги жолудка та кишок 
В келіях люди дусять ся 
допчуть собі по ногах, стов 
плеаі в гурму, ходять по 
своїх відпадках. Політичні 
сидять разом з криміналь 
ними проступниками, жен

& ЇЇібЛя прёдложеня в 
делегаціях, кошти спільної 
австрійскої армії та мари 
нарки яа  рік 1907 будуть 
о 20 мілїовів 339 тисяч 130 
корон більші, як  поперед 
ного року. Кошти на вій 
ско виносять 291,160.046 
корон, а на маринарку 

"f/O.loO корон, отже ра 
зом 334,010.226 корон. Се 
лиш т. зв. ввичайне дома- 
гмне, а надзвичайне є таке: 
на р і й с к о  13,753.755 корон, 
на маринарку 2,549.890 ко
рон, разом 16,302.645 ко
рон. До того треба долучи

ти : на продовжене креди
ту на гармати ЗО мілїонів 
корон, на продовжене кре
диту потреб маринарки 19 
мілїонів 480 тисяч — разом 
49 мілїонів 480 тисяч корон. 
Взагалі видатки на війско 
в 1907 р. виносять 399 мі 
лїонів 792 тисяч 875 корон. 
іСрім тих видатків на спіль

ну армію мусять австрійскі 
народи оплачувати окремо 
власну краєву оборону.

Ф Страшна катастрофа, 
одинока в своїм родї стала 
ся перед кількома днями в 
Берліні. В однім 4-поверхо 
вім домі, де машкало бога 
то льокаторів, займала ма 
леньку комнатку на першім 
поверсі якась 78 лїтна вдо
виця Бабе. З тої комнаткк 
ішов малий коритарик до 
кухнї. Пізно по півночи 
вийшла здаєсь Бабе з лям 
пою до кухнї, а коли пе
реходила черев коритарик 
впала на землю (може бути 
що в наслідок апоплєктич 
ного удару). Горіюча лямпа 
розбила ся і нафта виляла 
ся в купу  вугля, яке  там 
було зложене, а в наслідок 
того зачало воно горіти 
зробив ся такий страшний 
дим, що не лиш наповнив 
цілий коритарик, але й ді 
став ся крізь двері на схо 
ди. Хтось з льокаторів спо 
стеріг огонь і дав знати по 
жарній сторожі, котра не 
бавком явила ся і взяла ся 
гасити огонь, котрого по 
правді не було видко, лиш 
страшний дим наповняв цї 
лу сходову клітку. Двох 
старш их пожарників 8 кіль 
кома людьми пустились за 
pas сходами в гору до го 
рішного помеш каня. Прий 
шовши до дверий, зачали 
іх розбивати сокирами. Ле 
дви що зробили діру в две 
рех, як  скрізь неї бухнула 
поломінь і настав страш ний 
вибух. Від поломіни займи 
ли ся ґази з вугля, які 
призбирали ся на сходах 
і в одній мінутї станули 
цілі сходи з долини аж під 
сам Е ер х  в полуміни, але 
лиш на хвильку; полумінь 
згасла майже так само бор
зо, як  і була запалила ся, 
а все таки наслідки були 
страшні. Вибух ґаву був 
так сильний, що всіх по
жарників скинуло 8 гори 
на долину до половини схо
дів, але вони на щасте по
пекли і потовкли ся лиш

легко. В тій хвили сходили 
і горішного поверха дві се
стри Мінна і Отелїя К орд
ний та робітник Вельцков 
зі своєю жінкою; вони вті
кали. боячись, щоби не вго
ріли. Вельков біг трохи н а
перед і вибух захопив єго 
розом в пожарникамита ки
нув 8 ними в долину; але 
веї три женщпни захопила 
вже поломінь |на сходах і 
в одній хвили зробила їм 
смерть. Н а четвертім по 
вереї знайдено ще якусь 
панну Ш міт майже неживу, 
але її удалося відратувати. 
Паню Бабе знайдено май
же на вуголь спалену. Хоч 
полумінь на с&идйл їрбБйла 
лиш секунду, все таки цї 
лі сходи і веї двері близь 
ко них були значно надпа- 
лені.

С Ь  М 1 Ш  Н Е. 
П р и в и ч к а .
— Ну, товариш у, ти хо- 

рий вже три тижнї. Час м у
сить вдавати ся дуже дов 
гий, коли треба все лежа
ти в ліжку

- Та день еще яко та 
ко проходить, бо чоловік 
ввик; але в ночи!. ..

В г о т е л ю .
— Гість: Такою брудною 

водою маю полокати горло 
і чистити зуби ?

— СлужачийІ: П рецінь ви 
виплюєте єї назад !...

— Сторож вязницї: (че
рез дїрку від ключа) Ятебе 
що-йно замкнув, а ти вже 
коло замку майструєш ?

— Вязень: Я  лиш про
бую, чи добре замкнено.

М іж  ф а р м е р а м и :
— А що, чи Перкинс 

вдоволений з панків, що 
мешкали в него літом?

-  Ш юр! Двох в них по
женились з єго дочками, 
третий утік  з єго жінкою.

З л е  п о н я л а :
Ж інка: Подумай собі, той 

пан, що у нас ночує, має 
виписане своє імя навіть 
на вухах у  Черевиків.

Чоловік (читає напись): 
Іван Цимбал, швець Львів, 
ул. руска 9.

Ж інка: Ах! що за ошуст! 
а говорив до мене, що він 
є пан грабія...

З а  т я ж к о :
-  Чи ти не можеш пра

цювати?
Ж ебрак: За тяжко. Само 

жебранє мучить мене за 
богато.

КАЛЕНДАРІ „С0ЮЗА“ 
на рік 1907 вже виЯшлі

і розіслані експресом 
кождому секретарови 
братскому. Котрий се
кретар календарів ще 
не дісгав, нехай вголо- 
сить ся на експресовий 
офис і календарі собі 
відбере.

Календарі має секре
тар роздати усім членам 
„Союва" (по одному) і 
тим що на ціле і тим 
що на пів посмертного.

За календарі має за
платити кождвй член 
при розметї за Децем- 
бер по 2і> центів.

Дохід в календарів 
прийде до каси „Сою
ва".

Так ухвалила послїд- 
на Головна Конвенція.

Хто не заплатить ва 
календар, буде вимаза
ний так само, як  ва до
плачене розмету.

С• Ядловский,
Голов■ секр. Р- Н.. Союаа•

1907 рін.

ВІДКРИТА ПЕРЕДПЛАТА
на

Р ід н и й  К*рай
Тижднева'україньска часоаись 
політична, еконоиічна, літера

турна і наукова- 
У часописи заведені ось які 

відділи.
1. Щ о потрібно для вашого народу, 

особливо для селян хліборобів І ВСЇІ 
трудящих людий.

2. Щ о дїеть ся на Україні', також в 
Галичині й на Буковинї.

3. Що дїеть ся в цілій Росії. Звістки 
а столиць.

4. Щ о дїеть ся по чужих землях, що 
«сть там доброго, що й'нам би годило ся.

5. Звістки Й листи в ріжких городі* - 
і сел (про земства, товариства, про все 
що дїеть ся доброго і лихого).

6. Наукові статї і звістки [історія, л і
тература, медицина, ветеринарія; сель- 
сько хазяйство, промисл, й т. д.).

7. Оповіданя, вірші, фелетони.
8. Дрібні ввістки (про заробітки, тор

ги, цїпи і т. д.).
9. Бібліографія. — Запитаня читат*- 

лїв і відповіди редакції про всякі дїла : 
судові, завяйські та ияьші.

10. Оповістки усякі.
Хто пЦпишеть ся на цїлиЙ рік, ТОЙ 

получить так і безплатн і додатки :
1. Дві картипи звісного української»* 

художника П. Ю. Сластьона : 1) Коб
зар, 2) Гайдамаки.

2. Український календар „Рідний 
КраЙ“ на 1907 р.

П ередплата ва часопись на р ік  2 
долари .

Листи і гроші засилати треба на а- 
дресу П олтава, П потопоновська ул. 
Н ро. 41, редакції часопигї „Р ідний 
К рай “ .

Редактор-видавець М. ДмитрівВ-

Календарі на 1907 рік
з Росії, Галичини і Угорщини з пре
гарними образками. Купуйте поки суть. 
Ц'іна 30 центів.

М. J. Мигіп,
326 N epperhan Ave.

Yonkers, N. Y.

На 1907 рік, „ р  А  Д  А “  На 1907 рік.
РІК ВИДАННЯ ДРУГИЙ

газета політична, економічна і літературна
виходить у Київ! що дня, окрім понеділків.

„РАДА11 мае широку проґраму, як ввичайш великі політичні газети, дає 
щоденний огляд житя політичного, громадського, економичного і літературного 
на Україні, в Росії й по чужих землях; звістки про всякі сьвітові події; поезії 
та оповідання; фельетони політичні, наукові і белетристичні.

, РАДА“ мав власних кореспондентів у Петербурзі, Москві, Харькові, 
Одесі, Полтаві, Чернігові, Херсоні, Житомирі, Кам’янці-Поді-гьскому і по на
ших місцях Україна та Росії, а також і за кордоном: у Львові, Чернівцях, 
Відпі. Парижі і Берлині. "Г -і Г*

Газета буде виходити-  ̂ Побільшенім розмірі.
Працею давнїйших і нових визначних письменників, які обіцяли свою 

участь в новім році, проґрама газети поширить ся. Зроблено буде все можливе 
для того, щоб вробити газету орґаном всеї У країни й давати перегляд житя 
рЬьлііх її часгші, в Росії Й за кордоном. Особ.тпво увяжати.че Редакція па те, 
щоб дати читачам по змові повний образ не тільки суспільпо-полїтпчного, а й 
духового й культурного українського житя та його вдобудків в Росії й Австро- 
Угорщинї. Потребам й вмаганням сучасного українського ж итя будуть присвя
чувати ся ширші статі теоретичного вмісту. Стоячи на основі поступового й 
демократичного українства, газета не буде партійною й даватиме місце статям, 
які будуть освітлювати сі питанпя з ріжних партійних стаповищ поступового 
й демократичного напрямку.
Умози передплати: до Америки на рік 6 дол., на пів року 3 дол.

Адрес редакції і головної контори: 
у Київі, Велина Підвальна вул., д. 6, біля Золотих Воріт.

Редактор М. П авповсьиий. Видавець в .  Чиналѳнко.

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



Qwy. a. о в о в o Д a

Лиш ЗО долярів!
За шифкарту з Ротердаму до Ню Йорку 

* або а Ню Йорку до Ротердам.
Дорога корені тревае 9 даїв.
Кораблї від&одат ь :

З Ню Йррку:
В Вівторок, Фебруара 26, 1907 в полуднє.
В Вівторок, Марта 12, „ .ш  ,,
В Вівторок, Марта 26„ ,, ’ ,,
В Вівторок, А пріля 2, „ „

ЗІРотердзму:
Ф ебруара 8, 1907 Марта 8, „
Ф ебруара 22, 1907 Марта 16, ,,

Дорога з Яю Иорку до Ротердаму треваи 9 день, 
з Нгл Йорку до Лїбави: 13 день.

Цінк шьфкарт враз з білетами коліевими 
з Ню Йорку до вдаю абоїназад:

До Підволочиск 
,, Перемишля

HAERY NEEDLE «-
Адвокат І Нотяр ПуЛлпчппЙ

Повичас гроші не прапо|>ти. Заступає 
л справах кримінальних і цивільних. 

Офіси: 910—9 П Wears Sldp;.. Scran 
їоп.і^я. Печерами: Spi'z Hldg , Olyphant, на. 
Рову мів по руски, польски і словацки.

Росийска 
Охотнича Флота

До Бродів 3^.10
,, Будапеш ту 3<о5
„ Черновець 38.75
,, П ряш оьа S7.55
,, Ясла 36.90
., Кракова 35 95
,, Львова 37.65

Тернополя
Тарнова
Унґвара
ЇСошиць

138.45
37.20
38.25
36.35
38.35 
37.55

З Ню Йорку ̂ до Лїбави кош тує шиф карта 37.00.
З Лїбави до Ню Йорку,л3 1.50.

Від дїтий низіпэ року платить ся через воду® $2.00; 
від року jo 12 літ пів шиф карти.

Н а америкаш ских желїзницях платять дїти від [5 до 
12 літ тгв тикету, до 5 літ їдуть дармо.

Продаємо тгкож білети колієві .враз з гакфкартами 5пс 
з н и ж е н і й  ц ї н ї з  краю до ріжних міст Сао 
лучених Держав і Канади.

Також швфкарти з білетами колїевими до Росії і з Росії.

Близші інформації, шиФкарти і білети копї- 
єві м ож ете  д істати в Редакції „С вободи"  
Jn o . J .  Ardan, 184: Hudson St., New York, N. Y.

Нова пасажирска пароплавна 
лінія з Ню Йорку до Ротердам 
і Лмлвн або назад бе» пересї- 

І дана великими двошрубоЕими,
1 скорили пароплавами ,.Смо-; 
ленск , „Петербург і „Саратов’

Дорога в Ню Йорку до Ро- 
тер дай або пазад, тревае 9 дзнь; 
з Ню Йорку до Лїбави пбо 
назад 12 день.

Цїпа шифкарт:
З Н ^ Йорку до ротердам або 

j Рот-рдам до Ню Иорку перша 
сляса 70 дох, трета кляса ка- 
гЬта 37 дол., Трета кляса загаль
на 30 дол.

З Ню Корку до Лїбави: пер
ша кляса 87 дол., трета кляса 
каюта 47 дол, трета кляса за
гальна 37 дол.

З Лїбави до Ню Йорку: пер
ша /сляса 87 дол., трета кляса 
кант а 44, трета класа загальна 
34 дол
Кораблї відходять з Ню Йорку

„Ш тербург4, 26. Фебруар.
„Смэленск : 12 Марта.
„Москва4*: 26 Марта.

Генеральні А генти :

С. В. Ricliard & Co.
31—33 Broadway, New York.

4 s  чули Ви, що „Свебода" посилає гроші 
ф і« * ф ф * до краю? * * * * * * *
Ми н іш е ю  Ваші гроші до краю за ту саму 
діну, що і чужі аґенти або і танше, а можи 

ще скорше і безпечніше як чужиі.
П о си л аєм о  корони  по слїдую чій цїнї:

5 корон |ва 1 дол. 17 цнт. > 170 корон ва 34 дол 88 цот
10 „ n 2 r> 20 „ 180 „ 36 92 и

20 n я 4 И 25 п ! 190 „ 38 96 и
30 Я m 6 п 28 „ ! 200 „ 41 „ — ,,
40 „ 8 V 34 „ 300 „ „ 61 „ 45
50 „ „ 10 п 37 V 4С0 „ 81 „ 85
>50 я 12 „ 42 „ 500 „ „ 102 „ 25
70 „ 14 „ 46 603 „ 22 „ 90 її
80 „ „ 16 я 50 7 0 .. „ 143 ,, 40 »і
У0 Щ IS п я SCO ,, „ 16? ч 70

K 0 n Я 20 60 я ■ 900 „ 00 и зо
110 n я 22 п 64 я 1000 її М 204 80
120
HO

» 24
26

я 68
72

я
11
п

2 00 >, 409 ч 50 ч
Ш 28 76 3000 >і 614 її 20 11
1 0
16і» ” „

зо
32 „ 00 

00
 

»й- 
о

«

4000
50)0

V її 816 
„ 1021

її 50 >•

Р у б л і :
Рублів за 2 дол. 85 цнт- 80 рублів аа 41 дол. 95 цт.

V» „ .. 5 ,, 45 9) „ „ 47 ,, 15 „
20 „ „ 10 6 '> я Ю0 „ >■ Г) 20 „
3 ' „  15 85 „ аоо ,, і> 104 <«> V
40 ,, 2 ' 10 і. 40') і> • і 209 , —
50 „ 36 ЗО 11 601 і> і> 313 „ 60 „
60 і, зі 1» 0 8<>.і ч 418 п —
70 1. ,, 36 70 ч 1000 1. *і 622 „

Адрес :

Jno. J. Ardan,
184 Hudson St., New York, N. Y,

•  m

■S=

Хто бажає інформація 
про Бритийску Е о л ю м б і ю

нехай пише нгі, адрес

Geo. Syrotiuk, 
box 4», Vancouver, В. С.,

= ^ =

( 
f

Canada. ^
S = € ^ - S 3 J

Кождий сьвідомий україн- 
ский робітник та фармер в А- 
меоицї повинен передплачувати 
--  Популярну, щотижневну га
зету

„Зем ля  і В оля"
орґан україн сько ї соціально-демо
к ратичної п артії для сїльского робо
чого ^вдду, що коштує й р ік  для Аме
рики 2 долари, та (

Соціяльно - демократичне, по
пулярне щомісячне гидавнпцтцо

„ Б о р о т ь б а 11
що виходити- МѲ в днем 1. січня 19б7 
в двоарісушовпх кнпжочках '."а коштує 
н а р ік  1 доляр.

Перший випуск „Щ о т;іке соція- 
л їзм “  появить ся що в мїсяцї грудні 
1906.

Адреса для обох видавництв:
Редакція ,,Землі і Волїс', 

ул. Броварна ч. 84
Czernowitz, Bukowina

Пролетарі всіх країв єднай
те ся!

Накладом Редакції „Землї і Во.-д“ 
(в Чернівцях, ул. Броварна ч. 84 ̂  вий
шов вже

Першнй український  соцігльно 
демократичний календар н а  р ік  1907 
л. s.

В е с е л к а
що обннмав 10 аркушів друку, формату 
великої вісімки і кош тує для Амери
ки п ів  долара.

Побіч калєндаріюм і інформацій ка
лендар обіймає неввичайно богату і ці
каву лїтературно-науков; частину, в 
котрій поміщені твори перворядних на
ших письменників своїх та чужих ЯК; 
в. Винниченка, Павла Роввій-Поле, Ма
ксима Ґоркого, Шѳвчеѵаса, Федьковича, 
Івана Діброви, С. Ярлчевського і инь- 
ших в частинї лїтературній, а в науко
вій: JI. Ганкевича, дра Старосольского, 
др. Татяни Ґріґорович (московка), дра 
Мирона Кордуби, Карлї Пахової (чеш
ка) і ИНЫНИХ.

,ВЕСЕЛКА11 се один а найкращих 
календарів, які коли Українець мав в 
своїх руках.

Тож замовляйте як найбільше пер
ший українский соцілльпо-демократич
ний календар „ВЕСЕЛКУ11.

Набувати можна
в Рускій  Н нигарнї
Box 128, Scranton,'‘Ра.

або прямо в Редакції „Землї і Волї“ 
(Czomowitz, Bukowina, у Л. Бро
варна ч. 84).

J oSuh-
у за *3.911 піхто 
боси не продабаб.

Ми пішломо Вам до ог.ія- 
ноня сю гарнѵ 14-каца-
TOB11M ВОЛОТОМ П ч Д Н ІГ і Н О
Золочену ГОДИН [Су С . О. 
D. ва $3.!І8 і оплату екс

пресу. Г варанція н а 20 л іт  і ланцю- 
шок * кождою годинкою. Ся годинка 
не чурнїв як другі, тримав добрий • ас і 
виглядав як 40-долярова щиро волота 
го, .ишеа, я деякі купцї продають еї по 
$11.00. Сли пі КІ лете вперед &3.98 
ді.мо ьам в дарунку перстень або ніж . 
оплатимо реджістровану почту черев що 
не будете мусїли плнтити експресу.

Дармо одна годкнка сли купите або 
спродасте шість. Пишіть чи прислати 
вам мужеску чи жіночу годинку. 34-ЭУ

Globe Mdse Co.
Dept. У, 161 Randolph 3tr., Chicago, 111.

Одинокий 
руекий адвокат і нотар 

з Галичини
Др. Юлїян Чупка.

Всї справи в судах і у скьае- 
•̂ ів в повітах Люзерне і Ляка- 
ванна.

Всї справи судові, повновла- 
сти, контракти, справи тискові 
в Галичині.
З 1?. M&in S t r . , W ilk e s -B a rr e , P a . 

там де бате Неймета.
Яриїзджае до Скрентон що 

Понеділка і Четверга о годинї 
6 вечерол-

402 S. Washington Ave.,
Scranton, Pa. 

там де банк Райхмана

Памм, К ряків , ул. Зелема З, 
191, А встрія, Галичина, 
висилав славні в цілім сьві- 
тї знані годинки кишенкові 
"ROSK.OPF” докладно на мі- 
иути урегульовані по 2 дол. 
Ті самі правдиві патентова
ні 4 дол., ті самі в трьома 
срібними накривками урядо-

__ во стемпльовані 5 доляр. Ті
j самі правдиві патентовані 7 дол. Лан- 

цушки срібг.і урядово стемпльовані 1 д., 
иіцнїйші 150 дол., дуже міцні 2 дол. 
іірв вамонлеию належить відповідну 
■«••ту прислати. Оплата від пачкя до 
Америки виносить 50 центів. На жада- 
чв посилаю великий ілюстрований цїн- 
(ик дармо і «платно.

David Fuhrman
222 L a c k a w a n n a  Ато. 

SCR I n  TON, PA. 
Виробляє

Братскі відзпаки.Шаики, 
Пояси, Унїформи, Фанг 

Шовкові вовняні.
8* Old Phono 564-В

— Х то приш ле менї докладні адреси 
своїх ввакоі.их перебуваючих в Америцї, 
тому вашлк в превентї або мапу Ав
стрії або Аморики, або красну книжку 
до моленя. 37-

]ohn Nemeth,
457 Washington Str. t<ew York City.
Коли полилавте адреси, напишіть, що 

вичитались те оголошене в „Свободї“.

Dr. j. SZLUPAS,
1419 N. Main Ave.,

Scranton, Pa
Можна его бачити в офисї: 
від 8 ої до 10-ої год. рано, 

від 2-оі до 4-ої иопол., 
кіл 7 »»ї до 10-ої вечер. 

O ld  P ’h o n e  1269 — В

Даремні Фарми! *■
Іочвш довідаті сь про край до уряд дав 
аовим поселеицім найгарнїйшу вемлю 
«овеїм даром, Ш)0 край де 100.000 Руси

нам Tenej добре иоводить ся.

Великий Канадийский 
Ш внічний Захід.

Сли та*:, то не ванедбай післати ма
лу суму, (о лиьгь $1 як річну иред- 
ялату на одиноку руску часопись в Ка- 
яадї, чаеопись якл що тижня перепов- 
аепа фактами про поступ сего краю, 
особливо між Русиг ами там поселеними.

Руско-А нглїйсккй І А нглїйско-Ру- 
ский Тлумач. Книжка, яку кождий 
Русин повипен мати» Вчіть ся скоро по 
англїйски. Напислна і надрукована так, 
щоб заспокоїти жхдапя Русинів в Аме
риці' і Канадї. Млого помічних і поуча
ючих відділів. Цїпа $1.50.

Канадийский Фармер
Р. О. Box 82, Winnipeg, Can.

•Ml r- *«• /є , ч
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Вступайте до „Союза"!
Союз платить 1000 дол. посмертного за міжа 

а 400 дол. за жену.
Хто хоче більше довідатись про ,,СоЮв“ , 
нехай і н ше  Д) Головного Уряду на 

ад р ес :
Mr. S. JADLOWSKI,

Box 76 Jersey City, J.
І . . ............

Руска Щадниця в Перемиш.іи
принииав вкладки щадничі щоденно в годинах урядових і сяро- 
цѳнтовуе їх на 4 процент, починаючи вже від слідуючого див 
по дни зложеня і процентують ся до послїдного дня ї.ервд 

днем ві добра ня.
ВКДАДКИ в „Рускій Щадници“ можна складати особ гег» 

в касі товариства, почтовими переказами, листами грошев.з.ч^ 
чеками Почтової Щадницї, котрі Дирекція щаднищ на їкадаг*

ЇЙ-.

безплатно достарчає, в філіях банку австро-угорского на раху
нок .{,Ру»ікої Щадницї“ в товариствах: „Вваїї 
стер“ у Львові, „Краевий Союз кредитовий* 
звязковпйг' в Станіславові.

„РУСКА ЩАДНИЦЯ уділяє позичок:
а) гіпотечних, піврічними амортизаційними ратами нлатнт,» 

на 5 процент на протяг лїт 10—5> > після вибору позичаючгг^
б) на льомбард ефектів на 5 і пів процент;
в) на есконт векслїв на б процент, на векслї переказе гі м 

З— 8 місяців платні.
Справи позичок полагоджувсь можливо екоро.
Всяких інформацій і друків уділяє канцелярія „Руеиоі ГТТу 

лниц'ї4 ул- Косцюшка, Народний Дім І. поверх, щоденно бевкв- 
рястно в годинах урядових від 9—1 год. кромі неділь і рускнх 
сі.вят.

Після §. 14.я'устава „Рускої Щадпиц/“, черев ц. и. міністерство «і^рав вяу- 
трішких ватвердженого, вкладки в товаристві „Руска Щадниця“ в Пе^емипуш 
надакть ся до льокації капіталів (тупі.-ярних, фондаційних і т. в., іал отям 
„Руск;, Щадниця11 обевпеку пупілярлу. 1-Ь

Дирекціа Рускої Щ адницї в Перемишли.
Крил. о. І. Стрийский.) Д-р Т. Кормош. Ах. Ярема.

Ч И Т А Є Т Е І
Спис книжок, які продаємо:

* Америка.............................................15 ц.
* Ангел та вустельник і т. і.........15 ц.
Біблїя В ели ка....................................2 дол.
Ворба кляс і чому робітники ор-

ґапївуютт, с я ..................................... 15 ц.
Весела книжочка 8 обранками........ ЗО ц.
* В Старім і Новім к р а ю ................20 ц.
* Гріхи мілїонерів і т. в. С. 7 . . .  15 ц. 
Дещо 8 історії православної ші-

сиі в Америці'................................... 10 ц.
Дещо про вьвірята............................. 30 ц.
* Дві лев іди і т. п. С. 5 , ..............15 ц
* Дорога .тюбовв, то Божа дорог»

С. 6...................................................... 15 ц.
* Емігрант.............................................15 ц.
Ж овнїр................................................... і О ц.
Журавлї ...............................................15 Ц
Ж ите Ісуса Х р и ста ................. 1.50 дол.
* Жг.тв, варібки, орґаяївації і т.

п. в Спол. Д ерж авах ....................15 ц.
Зуб аа вуб............................................. 10 ц.
* Кааки про Ж идів........................... 15 ц.
Іс-орія Руси в обравками................10 ц
(Сіпітал і п р ац я ................................. 15 і .
* Книжка Рахункова.......................50 ц
* Календар ...................... ................25 ц.
М арія....................................................10 ц.І

іс'.орії украиньского народу . . .  .20
* Навернений ГрІПІЛШС......................J o j.
Зг.родний рух австро-уторски-'. Ру

синів ......................................... '. . . . . 1S ц.
Новий З ав іт ....................................... ..
Обравки і вагадкж............................. ю
Оповідяля...................... .......................і> ц
Опошданя яво вавдржх в о їта ..........1» «
Про відступників від рос. ара- 

вославія............................................. ю  ц,
* Про яутро вем лї.......................... .26 ц.
Иід8емш скарби .............................. .. Єй я.
□ окуса.................. ................................ю  «.
Псалтир ................ .............................Ідол.
Ровмова П деяка, •  Русином.......... 10 %.
РускоІан?'лїйскай словарець.............. їв
* Релїгійві вірованя Старпньих 

народів ............................................20 ц.
См ір т ь ............................................... . . Ю . д.
* Стародавні каанж та •повіджия .15 ч.
* Степові ДЮДЄ................................... 16 IV
* Страйк............................................... 80 ц.
Унія в Америї#..................................... 20 в.
* Хто 8 чого жив ..............................16 ц.
* Які то • люде на вемли, * 10 

обравками..................................... .. .60 ц,
* Як мужик ходив до царя ера; іди 

шукати ............................................. 16 ц.
* Мкогострадальний народ, огляд f" Тере* кордон.............. , ,  • • ,16 Щ,

Атллс цілого сьвіта, англїйскиїс, 105 мап, над 100 сторін, подав 
" >.мена і людність 40.000 міст цілого сьвіта 1 дол.

Мана Сполучених Держав І цілого сьвіта 4 стопи широка 
а б стіп довга (ингої продають по б дол.) у нас лита 2 до*

Адрес треба всегда виписати англїйсками буква
ми і то дуже виразно.

Swoboda.184 Hudson St, New York
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Оден з найбільших 

броварів 
в Америці.

ВАРИТЬ ПИВО НА КРАЄВИЙ СПО
СІБ, БЕЗ всяк и х  п р и м іто к .

'Хто лиш раз по-(Голова від него 
[коштує сего пиза.^нїколи не болить, 
£то иншого вже не?бо єсть ьдорове і 

буде ПИТИ. S поживне.

я

НЕ ТРЕБА ЄГО ЗРЕШТОЮ ХВА
ЛИТИ, БО ДОБРЕ САМО ЗА 

СЕБЕ ГОВОРИТЬ.

0  Е. ROBINSON’S SONS,
ф  

Ш&

LAGER BEER BREVTESY.
435 to 466 N. 7-th Str.

£ Ш 4 Г О 1 ,  .F A .

Telephone calls: Generai Office 2333.
Night Call 4854.
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